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Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini, peneliti melakukan observasi 

Prasiklus di Kelas IV Sekolah Dasar dan ternyata keterampilan menyampaikan 

gagasan peserta didik rendah dan perlu ditingkatkan. Hal tersebut disebabkan 

peserta didik takut salah dalam menyampaikan gagasan, karena malu dan kurang 

percaya diri dengan gagasan yang ia ingin utarakan, dan kesulitan dalam 

merangkai kata-kata. Dalam proses belajar mengajar, terutama dalam hal 

menyampaikan gagasan, seringkali dilatih guru dengan mengungapkannya 

melalui tulisan, sehinga peserta didik kurang terbiasa dengan mengungkapkan 

pendapatnya secara lisan. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk Meningkatkan Keterampilan 

Menyampaikan Gagasan Pada Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia Menggunakan 

Model Time Token Siswa Kelas IV Sekolah Dasar.. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang membahas 

bagaimana cara guru meningkatkan keterampilan menyampaikan gagasan peserta 

didik menggunakan model Time Token di Kelas IV Sekolah Dasar. Model Time 

Token yang akan digunakan dalam penelitian yaitu melatih dan mengembangkan 

keterampilan sosial agar peserta didik tidak mendominasi pembicaraan atau diam 

sama sekali. Guru memberikan sejumlah kupon berbicara denggan waktu ± 30 

detik per-kupon pada tiap peserta didik. Sebelum berbicara, siswa menyerahkan 

kupon terlebih dahulu pada guru. Satu kupon adalah untuk satu kesempatan 

berbicara. Siswa dapat tampil lagi setelah bergiliran dengan siswa lainnya. Siswa 
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yang telah habis kuponnya tak boleh bicara lagi. Siswa yang masih memegang 

kupon harus bicara sampai semua kuponnya habis (sesuaikan dengan waktu 

pembelajaran). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Time Token dapat meningkatkan 

keterampilan menyampaikan gagasan peserta didik di Kelas IV Sekolah Dasar. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi pada siklus I diperoleh prestasi 

keberhasilan keterampilan menyampaikan gagasan peserta didik di Kelas IV SD 

Negeri 111/1 Muara Bulian yaitu 67,26% dengan predikat cukup (C). Pada siklus 

II hasilnya meningkat menjadi 77,39% dengan predikat baik (B). Penelitian ini 

terdiri dari dua siklus dan setiap siklusnya terdiri dari dua pertemuan. Pada setiap 

pertemuan akan dilakukan empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

dan refleksi. 
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Based on the background of this research problem, the researcher conducted 

prasiklus observation in the of grade IV Elementary School and found that the 

skill of conveying the idea of the students is low and needs to be improved. This is 

because learners are afraid of missteping in the idea, because of embarrassment 

and lack of confidence with the ideas that he wanted to be delivered, and difficulty 

in composing words. In the process of teaching and learning, especially in terms 

of conveying ideas, teachers are often trained by deliver it through writing with 

express opinion verbally. 

The research was conducted with the aim to improve the skills of delivering ideas 

on the Contents Of Indonesian Lessons Using Time Token Model of grade IV 

Students of Elementary School. 

This is research is a Classroom Action Research (PTK) which discusses  how 

teachers improve the skills of conveying the ideas of learners using Time Token 

model in the grade IV Students of Elementary School. Time Token model to be 

used in research that is to train and develop social skills so that learners do not 

dominate the conversation or silence altogether. The teacher gives the number of 

coupons talking with ± 30 seconds per coupon on each learner. Before speaking, 

students submit the coupon first to the teacher. One coupon is for one speaking 

opportunity. Students can appear again after taking turns with other students. 

Students who have run out of coupons should not talk anymoe. Students who still 
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hold the coupon must talk until all the coupons run out (adjust to the learning 

time). 

The result show that Time Token model can improve the skill of conveying the 

idea of the students in the grade IV of Elementary School. This can be seen from 

the result of observations in the first cycle obtained the achievement of the success 

of the skills to convey the idea of students in the grade IV students  of Elementary 

School is 67,26% with a predicate enough (C). in the second cycle the result 

increased to 77,39% with a good predicate (B). This study consist of two cycles 

and each cycle consist of two meetins. at each meeting will be done four stages of 

planning, implementation, observation, and reflection. 

 

 

1 PENDAHULUAN 

Kompetensi dasar pada aspek keterampilan menyampaikan gagasan 

(berbicara) dalam muatan pelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV SD/MI 

terdapat pada Kompetensi Dasar 4.1 Adapun rumusan kompetensi dasar tersebut 

adalah “Menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antargagasan ke 

dalam tulisan.”. Dengan menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan 

antar gagasan, peserta didik diharapkan dapat menyampaikan gagasannya berupa 

ide-ide atau pendapat yang termuat dalam informasi yang didapat dari teks 

materi yang sedang dipelajari dengan alasan yang logis, bahasa yang baik dan 

sopan. 

Keterampilan menyampaikan gagasan merupakan menyampaikan hasil 

pemikiran secara logis dan orisinal seseorang baik itu ide, pikiran, pendapat, dan 

sebagainya kepada orang lain. Menurut Kardina (2014) “ketika ingin 

menyampaikan gagasan, ada etika yang perlu diperhatikan, di antaranya sebagai 

berikut: 

a) ada gagasan yang ingin kita sampaikan; b) gagasan tersebut disampaikan 

melalui bahasa yang bisa didukung oleh intonasi atau gerak; c) sebaiknya 
peserta didik berusaha agar gagasannya bisa didengar oleh semua orang di kelas; 

d) penerima ide bisa memberikan tanggapan terhadap gagasan yang telah 

disampaikan; e) gunakan ekspresi yang tepat; f) gunakan data pendukung yang 

dapat memperkuat gagasan yang disampaikan; g) sampaikan pendapat secara 

logis, sistematis, jelas dan mudah untuk dipahami; dan h) perhatikan juga sopan 

santun dalam penggunaan bahasa dan bertanya cara. 

Menyampaikan gagasan yang disampaikan secara lisan dapat membantu 

seseorang dalam menyampaikan  keinginan/ide yang ia ketahui  untuk menjawab 

masalah-masalah yang dihadapi. Kegiatan menyampaikan gagasan selalu terkait 

dengan pihak lain di luar diri sendiri karena dilakukan dengan cara 

menyampaikan sesuatu, baik berupa pikiran, perasaan, ide, gagasan, pendapat, 

dan sebagainya kepada orang lain. Seseorang dapat dikatakan terampil dalam 

menyampaikan gagasan apabila dapat menyampaikan gagasannya dengan 

Bahasa Indonesia yang benar, sopan dan dapat dimengerti oleh orang lain. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Abidin (2015:145) menyatakan bahwa 

“pembelajaran berbicara menuntut peserta didik terampil menulis sebuah 
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gagasan secara baik dan terampil menyampaikan gagasan tersebut di hadapan 

orang banyak”. 

Pada kurikulum 2013, muatan pelajaran Bahasa Indonesia secara umum 

dapat membantu peserta didik memahami Bahasa Indonesia dari segi bentuk, 

makna, dan fungsi serta menggunakannya dengan tepat untuk bermacam-macam 

tujuan. Pada kenyataannya dalam proses pembelajaran muatan pelajaran Bahasa 

Indonesia yang termuat dalam Kurikulum 2013,  peserta didik Sekolah Dasar 

kurang memiliki keberanian dalam menyampaikan gagasan yang ia ketahui atau 

gagasan yang ia pikirkan terhadap tugas yang diberikan guru. Sebagian besar 

peserta didik ketika diminta oleh guru untuk menyampaikan gagasan atau 

berbicara di depan kelas, mereka lebih memilih diam atau saling tunjuk antar 

teman untuk berbicara, karena mereka tidak tahu apa yang harus disampaikan 

dan kurang paham dengan materi yang dipelajari, terlebih mereka tidak tahu apa 

yang akan mereka katakan. Hal ini mengakibatkan proses belajar mengajar 

menjadi pasif karena kurangnya keterampilan peserta didik untuk berbicara.  

Masalah seperti ini terjadi di kelas IV Sekolah Dasar setelah melakukan 

observasi, ditemukan permasalahan tentang rendahnya keterampilan peserta 

didik dalam menyampaikan gagasannya saat dimintai guru untuk berbicara 

menyampaikan gagasan dari topik yang sedang dibahas pada muatan pela jaran 

Bahasa Indonesia yang termuat di dalam Kurikulum 2013. Melalui observasi 

awal yang dilakukan di kelas IV Sekolah Dasar yang berjumlah 33 peserta didik, 

ditemukan data yang menunjukkan bahwa hasil keterampilan berbicara tersebut 

hanya sebagian kecil peserta didik, 21 peserta didik atau sekitar 63,63% yang 

mendapat nilai di bawah batas ketuntasan dari guru, sedangkan sisanya 36,36% 

atau sebanyak 12 peserta didik mendapat nilai di atas batas ketuntasan dari guru.  

Peserta didik harus ditunjuk terlebih dahulu oleh guru agar bisa 

menyampaikan gagasannya. Ketika ditunjuk oleh guru untuk menyampaikan 

gagasan, peserta didik menyampaikannya dengan suara atau intonasi yang 

rendah karena kurangnya penguasaan bahasa dan kosa kata dalam berbicara, 

sehingga kejelasan atau keruntutan isi gagasan saat berbicara tidak begitu jelas 

dan kurang didengar oleh guru maupun peserta didik lainnya. Menurut Tarigan 

(2015:28) “mengevaluasi keterampilan berbicara peserta didik pada prinsipnya 

harus memperhatikan lima faktor, yaitu 1) vokal dan konsonan yang tepat; 2) 

pola-pola intonasi, naik turunnya suara, serta tekanan suku kata; 3) ketetapan 

dan ketepatan ucapan; 4) urutan kata-kata yang tepat; dan 5) kewajaran dan 

kelancaran dalam berbicara”. 

Setelah ditanyakan kepada peserta didik, ditemukan penyebab rendahnya 

keterampilan untuk menyampaikan gagasan diantaranya adalah peserta didik 

takut salah dalam menyampaikan isi gagasan, karena kurang percaya diri dengan 

gagasan yang ingin ia utarakan, maksudnya adalah peseta didik tersebut sudah 

mempunyai rancangan gagasan yang akan disampaikan, hanya saja ia merasa 

kurang yakin dengan gagasannya tersebut sehingga pada saat di suruh 

menyampaikan gagasannya ia terlihat malu-malu untuk maju ke depan kelas. 

Kemudian, masih ada peserta didik yang tidak tahu apa yang akan mereka 
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sampaikan karena masih kesulitan dalam merangkai kata-kata. Selain itu, 

dijelaskan oleh guru kelas IV Sekolah Dasar, bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran ia mengajar dengan menerapkan teknik mengajar yang 

diketahuinya yaitu dengan menjelaskan materi atau dengan teknik yang sudah 

umum diterapkan oleh seorang guru. Guru tersebut  juga menyatakan bahwa 

beliau punya buku-buku model pembelajaran, tetapi model tersebut belum 

sempat dipakai karena belum terlalu paham cara penggunaannya. 

Dari data tersebut dapat di identifikasi penyebab rendahnya keterampilan 

berbicara peserta didik yakni: 1) Dalam proses belajar guru masih menggunakan 

model yang sudah umum digunakan oleh semua guru yaitu model ceramah; 2) 

Dalam hal menyampaikan gagasan, seringkali dilatih guru dengan 

mengungkapkan gagasannya melalui tulisan, sehingga peserta didik kurang 

terbiasa dengan mengungkapkan pendapatnya secara lisan; 3) Ketika guru 

melatihkan berbicara di kelas, peserta didik lebih memilih diam atau saling 

tunjuk antar teman untuk berbicara, karena peserta didik takut gagasan yang 

mereka utarakan salah; 4) Selain itu, kurangya keterampilan peserta didik dalam 

menyampaikan ide/gagasan yang ia ketahui karena kurangnya penguasaan 

bahasa dan kosa kata dalam berbicara, belum paham dengan materi, sehingga 

kejelasan atau keruntutan isi gagasan saat berbicara tidak begitu jelas dan 

tampak. 

Hal tersebut menunjukkan bahwasanya guru atau sekolah harus 

menggunakan suatu model pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif 

peserta didik secara maksimal dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan 

cara mencari solusi yang terbaik agar pembelajaran di kelas lebih 

menyenangkan. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran peserta didik mulai 

terampil dan memiliki keberanian dalam mengemukakan gagasannya dan 

mempunyai tanggung jawab terhadap tugasnya dan tidak lagi diam dan merasa 

malu untuk menyampaikan gagasan yang diketahuinya. 

Dari masalah yang dipaparkan di atas, diperlukan model yang inovatif dan 

kreatif sehingga membuat peserta didik merasa tertarik dalam menerima materi 

pelajaran dan memiliki keberanian dalam menyampaikan gagasannya walaupun 

masih belum tepat jawabannya. Model Time Token dapat dijadikan sebagai salah 

satu alternatif khususnya dalam muatan pembelajaan Bahasa Indonesia. Model 

Time Token ini merupakan model yang dapat digunakan oleh guru dalam 

mengaktifkan keterampilan berbicara peserta didik, khususnya dalam hal 

menyampaikan gagasannya. 

 

 

2. KAJIAN TEORITIK 

2.1 Keterampilan Menyampaikan Gagasan 

Menurut Kardina (2014) “gagasan adalah pikiran, atau ide tentang suatu 

hal (orang atau peristiwa). Gagasan sama halnya dengan pendapat yang 

merupakan komponen dari keterampilan berbicara. Jika ingin mengajukan 
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gagasan atau pendapat harus disertai dengan pemberian argumentasi. 

Argumentasi adalah pemberian alasan, contoh, dan bukti sehingga gagasan yang 

dipaparkan dinyatakan benar”. Ketika ingin menyampaikan gagasan, ada etika 

yang perlu diperhatikan, di antaranya sebagai berikut: 

a) ada gagasan yang ingin kita sampaikan; b) gagasan tersebut disampaikan 

melalui bahasa yang bisa didukung oleh intonasi atau gerak; c) sebaiknya peserta 

didik berusaha agar gagasannya bisa didengar oleh semua orang di kelas; d) 

penerima ide bisa memberikan tanggapan terhadap gagasan yang telah 

disampaikan; e) gunakan ekspresi yang tepat; f) gunakan data pendukung yang 

dapat memperkuat gagasan yang disampaikan; g) sampaikan pendapat secara 

logis, sistematis, jelas dan mudah untuk dipahami; dan h) perhatikan juga sopan 

santun dalam penggunaan bahasa dan cara bertanya. 

 

Menurut Maidar (1999:32) “dalam menyampaikan gagasan ada beberapa 

indikator yang perlu diperhatikan, yaitu:  

1) kejelasan menyampaikan isi yaitu bunyi-bunyi bahasa harus  di ucapkan secara 

tepat dan jelas. Kalimat harus efektif dan pilihan kata pun harus tepat. Janganlah 

berbicara terlalu cepat dan hal-hal yang penting diberi tekanan sehingga 

pendengar dengan mudah dapat menangkapnya. Pernyataan-pernyataan yang 

samar-samar dan tidak jelas menimbulkan beragam penafsiran yang timbul dalam 

perdebatan yang membingungkan; 2) mampu mengkomunikasikan gagasan yaitu 

penguasaan masalah ini akan menumbuhkan keyakinan kepada diri pembicara, 
sehingga akan tumbuh keberanian. Keberanian ini merupakan modal pokok bagi 

pembicara. Hal ini dapat dicapai dengan giat mengumpulkan bahan dengan 

mempelajari bermacam sumber; 3) pilihan kata/diksi yaitu hendaknya tepat, jelas 

dan bervariasi. Jelas maksudnya mudah dimengerti oleh pendengar yang menjadi 

sasaran. Pendengar akan lebih terangsang dan akan lebih paham, kalau kata-kata 

yang digunakan kata-kata yang sudah dikenal oleh pendengar. Selain itu 

hendaknya dipilih kata-kata yang konkret sehingga mudah dipahami pendengar. 

Namun, pilihan kata itu tentu harus kita sesuaikan dengan pokok pembicaraan 

dan dengan siapa kita berbicara (pendengar); dan 4) keruntutan ide atau gagasan 

yaitu gagasan demi gagasan harus berhubungan logis. Proses berpikir untuk 

sampai pada suatu kesimpulan haruslah logis. Hal ini berarti hubungan bagian-
bagian dalam kelimat, hubungan kalimat dengan kalimat harus logis dan 

berhubungan dengan pokok pembicaraan.  

2.1.1. Keterampilan Menyampaikan Gagasan Dalam pembelajaran 

          Bahasa Indonesia 

Menyampaikan gagasan yang disampaikan secara lisan dapat membantu 

seseorang dalam menyampaikan  keinginan/ide yang ia ketahui  untuk menjawab 

masalah-masalah yang dihadapi. Kegiatan menyampaikan gagasan selalu terkait 

dengan pihak lain di luar diri sendiri karena dilakukan dengan cara 

menyampaikan sesuatu, baik berupa pikiran, perasaan, ide, gagasan, pendapat, 

dan sebagainya kepada orang lain. Seseorang dapat dikatakan terampil dalam 

menyampaikan gagasan apabila dapat menyampaikan gagasannya dengan 

Bahasa Indonesia yang benar, sopan dan dapat dimengerti oleh orang lain. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Abidin (2015:145) menyatakan bahwa 

“pembelajaran berbicara menuntut peserta didik terampil menulis sebuah 
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gagasan secara baik dan terampil menyampaikan gagasan tersebut di hadapan 

orang banyak”. 

2.1.2  Indikator Keterampilan Menyampaikan Gagasan 

Menurut Wasiatul (2016) “adapun indikator keterampilan menyampaikan 

gagasan adalah sebagai berikut: 1) Kejelasan menyampaikan isi gagasan; 2) 

Mampu mengkomunikasikan gagasan; 3) Pilihan kata/diksi; dan 4) Keruntutan 

ide atau gagasan 

 

2.2 Hakikat Model Pembelajaran 

2.2.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Menurut Mills (dalam Agus, 2009:64) “bahwa Model adalah bentuk 

representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau 

sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Model 

pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas maupun tutorial”. 

Menurut Arends (dalam Agus, 2009:65) “menyatakan bahwa Model 

Pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di 

dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas”. 

2.2.2 Pengertian Model Time Token 

Time Token berasal dari kata “time” artinya waktu dan “token” artinya 

tepat. Time token merupakan model belajar dengan ciri adanya tanda waktu atau 

batasan waktu.  Batasan waktu disini bertujuan untuk memacu dan memotivasi 

peserta didik dalam mengeksploitasi kemampuan berpikir dan mengemukakan 

gagasannya. “model pembelajaran Time Token merupakan salah satu contoh 

kecil dari penerapan pembelajaran demokratis di sekolah, menurut Arends (lihat 

juga Huda, 2014:239)”.  

Menurut Huda (2014:239) model Time Token digunakan untuk: 
Melatih dan mengembangkan keterampilan sosial agar peserta didik tidak 

mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali. Guru memberikan sejumlah 

kupon berbicara denggan waktu ± 30 detik per-kupon pada tiap peserta didik. 

Sebelum berbicara, siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu pada guru. Satu 

kupon adalah untuk satu kesempatan berbicara. Siswa dapat tampil lagi setelah 

bergiliran dengan siswa lainnya. Siswa yang telah habis kuponnya tak boleh 

bicara lagi. Siswa yang masih memegang kupon harus bicara sampai semua 

kuponnya habis. 

 

2.2.3 Sintaks/Langkah-langkah Model Time Token 

Menurut Huda (2014:240) adapun sintaks dari Model Time Token adalah 

sebagai berikut: 

a) guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar; b) guru 

mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi klasikal; c) guru memberi 

tugas pada siswa; d) guru memberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu ± 30 
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detik per kupon pada tiap siswa; e) guru meminta siswa menyerahkan kupon 

terlebih dahulu sebelum berbicara atau memberi komentar.  Satu kupon untuk 

satu kesempatan berbicara.  Siswa dapat tampil lagi setelah bergiliran dengan 

siswa lainnya. Siswa yang telah habis kuponnya tak boleh bicara lagi.  Siswa yng 

masih memegang kupon harus bicara sampai semua kuponnya habis. Demikian 

seterusnya hingga semua anak berbicara; dan f) guru memberi sejumlah nilai 

berdasarkan waktu yang digunakan tiap siswa dalam berbicara. 

 

Menurut Agus (2009:152) “langkah-langkah dari Model Time Token 

adalah: 1) kondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi; 2) tiap peserta didik 

diberi kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik; 3) tiap peserta didik diberi 

sejumlah nilai sesuai waktu yang digunakan; 4) bila telah selesai bicara, kupon 

yang dipegang peserta didik diserahkan kembali pada guru; 5) peserta didik yang 

telah habis kuponnya tak boleh bicara lagi, yang masih pegang kupon harus 

bicara sampai kuponnya habis; dan 6) dan seterusnya”. 

2.2.4 Kelebihan dan Kekurangan Model Time Token 

Mengutip dari pendapat Huda (2014:241) Model Time Token memiliki 

beberapa kelebihan dan kekurangan, diantaranya ialah: 

Kelebihannya, antara lain: 1) mendorong siswa untuk meningkatkan inisiatif dan 
partisipatif; 2) menghindari dominasi siswa yang pandai berbicara atau yang tidak 

berbicara sama sekali; 3) membantu siswa untuk aktif dalam kegiatan 

pembelajaran; 4) meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi (aspek 

berbicara); 5) melatih siswa untuk mengungkapkan pendapat; 6) menumbukan 

kebiasaan pada siswa untuk saling mendengarkan , berbagi, emeberikan masukan, 

dan memiliki sikap keterbukaan terhadap kritik; 7) mengajarkan siswa mencari 

solusi bersama terhadap permasalahan yang dihadapi, dan 8) tidak memerlukan 

banyak media pembelajaran, dan Kekurangnnya adalah : 1) hanya dapat 

digunakan untuk mata pelajaran terteentu saja; 2) tidak bisa digunakan pada kelas 

yang siswanya banyak; 3) memerlukan banyak waktu untuk persiapan. Dalam 

proses pembelajaran, karena semua siswa harus berbicara satu per satu sesuai 
jumlah kupon yang dimilikinya; dan 4) kecenderungan untuk sedikit menekan 

siswa yang pasif dan membiarkan siswa yang aktif unttuk tidak berpartisipasi 

lebih banyak dikelas.  
 

 

3.  METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian dalam penelitian ini yaitu di Sekolah 

Dasar. Mengenai waktu penelitian, penelitian ini dilaksanakan pada semester 

genap tahun pelajaran 2018. 

3.2 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas IV Sekolah Dasar. Dengan 

jumlah peserta didik sebanyak 33 orang, yang terdiri dari 19 laki-laki dan 14 

perempuan.  
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3.3 Data dan Sumber Data 

Data atau informan yang penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam 

penelitian ini adalah berupa data kualitatif dan kuantitatif (gabungan) yang 

berupa peristiwa dan informasi tentang penerapan model Time Token  dalam 

aspek keterampilan menyampaikan gagasan pada siswa kelas IV Sekolah 

Dasar sebelum dan sesudah dterapkannya model Time Token . 

Adapun data kualitatif yang berupa kata-kata/deskripsi digali dalam tiga 

sumber, yaitu sebagai berikut: 

a. Informan/Narasumber, yaitu guru kelas IV Sekolah Dasar yang secara 

langsung terlibat dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

b. Data dari peserta didik, untuk mendapatkan data mengenai hasil 

penerapan model Time Token dalam meningkatkan keterampilan 

menyampaikan gagasan. 

c. Pengamatan/Observasi, yaitu proses pembelajaran selama dikelas 

khususnya keterampilan menyampaikan gagasan peserta didik dengan 

menggunakan model Time Token. 

Data kuantitatif yang berupa pengukuran digali dengan menggunakan 

instrumen. Instrumen penelitiannya berupa instrumen tes. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data yang diambil atau dilakukan peneliti adalah 

teknik tes, sebagai alat untuk mengukur hasil belajar anak selama proses 

pembelajaran, alat bantu tersebut berhubungan dengan teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini (observasi dan tes), sehingga bentuk 

dari alat bantu tersebut berupa pedoman dari teknik-teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini dan pendukung kegiatan penelitian.. Teknik pengambilan 

data tersebut dilakukan oleh peneliti diupayakan agar mendapatkan data yang 

valid, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara, diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Tes  

Tes digunakan sebagai alat untuk mengukur hasil belajar anak selama 

proses pembelajaran, alat bantu tersebut berhubungan dengan teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini (observasi dan tes), 

sehingga bentuk dari alat bantu tersebut berupa pedoman dari teknik-teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini dan pendukung kegiatan penelitian. 

Pedoman-pedoman tersebut antara lain pedoman observasi dan soal-soal tes. 

Lembar tes berupa tes lisan yang dilaksanakan pada saat pretest dan posttest 

kegiatan proses pembelajaran setiap pertemuan, dan pada umumnya berfokus 

pada tes psikomotor siswa. Kisi-kisi rumusan soal tes keterampilan 

menyampaikan gagasan. (Terlampir hal 122) 

b. Observasi 
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Pengamatan/observasi dalam penelitian ini dilaksanakan terhadap 

kegiatan keterampilan menyampaikan gagasan dengan menggunakan model 

Time Token sebelum diberi tindakan dan selama diberi tindakan dalam bentuk 

siklus-siklus. Hal ini untuk mengetahui penggunaan model Time Token dalam 

(berbicara peserta didik setelah diterapkannya model Time Token dan 

mengetahui peningkatan keterampilan menyampaikan gagasan komponen 

keterampilan berbicara dengan menggunakan model Time Token, serta 

kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik maupun guru.  Kemudian 

penelitian dilanjutkan dengan memfokuskan saat penggunaan model Time 

Token dalam pembelajaran menyampaikan gagasan. 

 

3.5 Teknik Uji Validitas Data 

 Validitas data (keabsahan data) merupakan kriteria dalam penelitian yang 

harus dipenuhi untuk mengecek kesahihan. Teknik pengujian validitas data 

dapat dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian validitas data 

ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara, dan berbagai waktu. Teknik pemeriksaan  keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap suatu data. 

 Triangulasi yang digunakan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

terdiri atas tiga, yaitu triangulasi sumber dan teknik yaitu mengecek dan 

membandingkan suatu informasi melalui sumber yang sama dengan alat yang 

berbeda, yakni pemberian tes, observasi proses pembelajaran, dan hasil 

wawancara tentang keterampilan menyampaikan gagasan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 

perlu diadakan analisis data. Data yang diperoleh dikategorikan ke dalam dua 

jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif meliputi data 

dokumentasi (rekaman video), sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil tes 

keterampilan menyampaikan gagasan peserta didik kelas IV Sekolah Dasar yang 

terdapat dalam lembar tes. 

1) Lembar Tes Keterampilan Menyampaikan Gagasan Peserta Didik 

Lembar Tes keterampilan menyampaikan gagasan peserta didik dianalisis 

untuk mengetahui seberapa banyak peserta didik yang memiliki kategori sangat 

baik, baik, cukup, dan kurang pada keterampilan menyampaikan gagasan dalam 

proses pembelajaran muatan pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan 

model Time Token. Analisis lembar tes keterampilan menyampaikan gagasan 

peserta didik menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2014:134) “skala 

likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi sesorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial”.  

Adapun kriteria penilaian terhadap pencapaian indikator menyampaikan 

gagasan adalah: 

4 = Sangat baik 
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3 = Baik 

2 = Cukup 

1 = Kurang 

Peneliti melakukan tes keterampilan menyampaikan gagasan peserta didik 

dengan menggunakan rumus. Menurut Kosasih (2016:135) “nilai keterampilan 

menyampaikan gagasan peserta didik sebagai berikut: 

Nilai = Jumlah Skor  x 100 

                16 

setelah menghitung nilai kemampuan individu, langkah selanjutnya yaitu 

menghitung persentase ketuntasan belajar dan persentase keberhasilan 

keterampilan menyampaikan gagasan peserta didik dengan rumus menurut Aries 

(2012:95) sebagai berikut: 

a. Presentase keberhasilan keterampilan menyampaikan gagasan peserta 

didik secara individu 

∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙

∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 x 100% 

b. Presentase ketuntasan belajar menyampaikan gagasan peserta didik 

secara klasikal 

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 x 100% 

2)  Lembar Observasi Keterampilan Menyampaikan Gagasan Peserta Didik 

Lembar observasi keterampilan menyampaikan gagasan peserta didik 

dianalisis untuk mengetahui seberapa banyak peserta didik yang memiliki 

kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang pada keterampilan menyampaikan 

gagasan dalam proses pembelajaran muatan pelajaran Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan model Time Token. Analisis lembar observasi keterampilan 

menyampaikan gagasan peserta didik menggunakan skala likert. Menurut 

Sugiyono (2014:134) “skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi sesorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”. 

Perhitungan statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

deskriptif. Langkah-langkahnya adalah dengan membuat distribusi nilai tes, 

menghitung mean, median, standar deviasi, dan korelasi. Sebelum memulai 

menghitung, data yang masih berupa data tunggal harus diubah menjadi data 

kelompok. Berikut langkah-langkahnya: 

1) Mengurutkan data dari terkecil ke terbesar 

2) Mencari jangkauan (range) data (R). R= data maksimal-data minimal. 

3) Mencari banyak kelas (K).  

Menggunakan rumus K= 1 +3,3 log n 

K=banyak kelas 

n= banyak data 
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4) Mencari interval kelas (I) 

I = 
𝑅

𝐾
 

5) Mencari data interval = data terkecil + I -1 

6) Mencari mean. Mean= 
∑ 𝑋𝑖𝐹𝑖

𝐹𝑖
 

Xi = titik tengah ((batas atas+batas bawah):2) 

Fi= frekuensi 

7) Mencari median 

Median= 𝑏 + 𝐼 (
1

2
𝑛−𝐹𝑘

𝐹𝑚
) 

b= batas bawah kelas 

I= interval 

n= banyak data 

fk= frekuensi kumulatif sebelum kelas bawah 

fm= frekuensi kelas median 

8) Mencari modus 

Menggunakan rumus 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑠 = 𝑏 + 𝐼 (
𝑏𝑠

𝑏𝑠+𝑏𝑚
) 

b= batas bawah kelas 

bs= frekuensi kelas modus-frekuensi kelas sebelum modus 

bm= frekuensi kelas modus-frekuensi setelah modus 

I= interval 

9) Mencari standar deviasi 

SD= 
√∑f.xt2−

(∑f.xt)

𝑛

2

𝑛−1
 

10) Mencari koefisien korelasi (rhitung) 

Menggunakan rumus Sperman Brown 

R= 1-
6 ∑ 𝐵𝑖2

𝑛(𝑛2−1)
 

r = koefisien korelasi 

Bi = beda (frekuensi post test - frekuensi pre test) 

n = banyak data 

11) Mencari r tabel 

Untuk mencari r tabel, digunakan tabel dibawah ini tabel dibawah ini 

juga untuk melihat seberapa kuat atau lemahnya hubungan antara 

variabel-variabel yang diteliti dapat digunakan tabel interpretasi nilai r 

berikut: 
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Tabel 4.4 Interpretasi Nilai r 

Interval Nilai r Tingkat Hubungan 

0 ≤ r < 0,2 Sangat rendah 

0,2 ≤ r < 0,4 Rendah 

0,4 ≤ r < 0,6 Sedang 

0,6 ≤ r < 0,8 Kuat 

0,8 ≤ r ≤ 1 Sangat Kuat 

 

12)  Membuat keputusan hipotesis. 

Jika rhitung >rtabel = H1 diterima 

Jika rhitung <rtabel = H0 diterima 

Untuk melihat seberapa kuat atau lemahnya hubungan antara variabel-

variabel yang diteliti dapat digunakan tabel interpretasi nilai r berikut: 

Tabel 4.4 Interpretasi Nilai r 
Interval Nilai r Tingkat Hubungan 

0 ≤ r < 0,2 Sangat rendah 

0,2 ≤ r < 0,4 Rendah 

0,4 ≤ r < 0,6 Sedang 

0,6 ≤ r < 0,8 Kuat 

0,8 ≤ r ≤ 1 Sangat Kuat 

 

 

3.7 Indikator Kerja Penelitian 

Indikator keberhasilan tindakan dalam penelitian atau kriteria 

keberhasilan merupakan hal yang perlu, jadi peneliti menetapkan kriteria 

keberhasilan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) penguasaan 

keterampilan menyampaikan gagasannya dikatakan meningkat jika 

kualifikasinya berkategori baik atau dengan nilai 75>; 2) keterampilan 

menyampaikan gagasan melalui model Time Token di Sekolah Dasar, jika telah 

ada perubahan peningkatan keterampilan menyampaikan gagasan per-Individu 

peserta didik, per-Indikator dan secara keseluruhan yang dilihat dari perubahan 

dari setiap siklus pada setiap pertemuan dengan berdasarkan video pembelajaran 

dan hasil analisis; dan 3) selanjutnya penulis menetapkan atau mengelompokkan 

peserta didik dalam kriteria sangat baik, baik, cukup, dan kurang yang dilihat 

dari berapa kali atau banyak peserta didik melakukan ketercapaian indikator dan 

kualitas dari ketercapaian setiap indikator yang dianalisis dengan berpedoman 

pada video pembelajaran dan setelah didapatkan hasil tindakan per-Siklus 

apakah mengalami peningkatan. 

Pada penelitian ini penulis lebih mengutamakan peningkatan proses 

pembelajaran yang diuraikan secara rinci dari setiap indikator berikut yaitu: 1) 

aspek kejelasan isi gagasan; 2) aspek pilihan kata/diksi; 3) aspek mampu 

mengkomunikasikan gagasan; dan 4) aspek keruntutan ide atau gagasan. Namun 
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untuk data lebih akurat pengamatan setiap indikator yang mengkategorikan 

peserta didik kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang berdasarkan lembar 

observasi dan untuk melihat kriteria ketuntasan dengan berdasarkan taraf 

keberhasilan. 

Predikat keterampilan menyampaikan gagasan Peserta Didik 

 

Nilai  Predikat  

89> 

75-88 

61-74 

<61 

Sangat Baik (SB) 

Baik (B) 

Cukup (C) 

Kurang (K) 

       (Kosasih, 2016:135) 

3.8 Prosedur Penelitian 

Menurut Iskandar (2012:28) konsep inti PTK ialah bahwa dalam satu 

siklus terdiri dari empat langkah, yaitu: (1) Perencanaan; (2) Tindakan; (3) 

Observasi; dan (4) Refleksi. Menurut Arikunto (2010:17) “jenis penelitian ini 

adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaboratif”. Dalam 

penelitian kolaboratif pihak yang melakukan tindakan adalah guru itu sendiri 

sedangkan yang diminta melakukan pengamatan terhadap berlangsungnya 

proses tindakan adalah peneliti. Penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa 

siklus, setiap siklus akan melalui beebrapa tahapan tersebut yaitu perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.8.1 Perencanaan Tindakan 

Pada tahap ini, peneliti kolaboratif dengan guru mengadakan, menyusun 

dan menyiapkan perencanaan tindakan mengajar sebagai berikut: 

1. Diskusi dengan guru menentukan waktu pelaksanaan pembelajaran.  

2. Berdiskusi dengan guru mengenai proses pembelajaran.  

3. Mencari tindakan yang tepat untuk menangani permasalahan. 

4. Membuat skenario pembelajaran dengan menjelaskan materi pembelajaran, 

terlebih dahulu menyampaikan konsep-konsep pengajaran.  

5. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

6. Mempersiapkan alat bantu pembelajaran baik berupa media/model dalam 

rangka implementasi PTK. 

7. Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) 

8. Menyiapkan lembar observasi keterampilan menyampaikan gagasan peserta 

didik. 

9. Menyiapkan lembar observasi guru. 

10. Menyusun alat evaluasi pembelajaran. 

 

3.8.2 Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan tindakan dilakukan dengan melaksanakan skenario 

pembelajaran atau RPP yang telah direncanakan dengan menerapkan model 

Time Token yang dilakukan sesuai jadwal. Skenario pembelajaran atau rencana 

pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut: 
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1) Pendahuluan  

a. Membimbing peserta didik untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing 

b. Mengecek kehadiran peserta didik dan memberikan motivasi belajar 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

d. Mengaitkan materi sebelunnya dengan materi yang akan dipelajari 

2) Kegiatan Inti 

a. Mengajak peserta didik untuk membuka buku pelajaran tentang materi 

yang dipelajari 

b. Guru membimbing peserta didik untuk menggali informasi dan data. 

(menalar) 

c. Guru menjelaskan materi 

d. Guru membagi peserta didik dalam kelompok 

e. Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi 

f. Tiap peserta didik masing-masing diberi dua kupon berbicara dengan 

waktu ± 30 detik. Tiap peserta didik diberi sejumlah nilai sesuai dengan 

waktu yang digunakan. 

g. Bila telah selesai bicara, kupon yang dipegang peserta didik diserahkan. 

Setiap berbicara satu kupon. 

h. Peserta didik yang telah habis kuponnya tak boleh bicara lagi. Yang masih 

pegang kupon harus bicara sampai kuponnya habis. 

i. Guru menjelaskan kembali materi pelajaran 

j. Dengan bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan pembelajaran 

(mengkomunikasikan) 

3) Penutup 

a. Guru menyempurnakan kesimpulan yang di sampaikan peserta didik 

b. Menutup pembelajaran 

c. Guru mengajak semua peserta didik berdoa 

 

3.8.3 Observasi 

Observasi/pengamatan adalah upaya mengamati pelaksanaan tindakan. 

Pengamatan dalam penelitian ini dilaksanakan terhadap kegiatan pembelajaran 

menyampaikan gagasan dengan menerapkan model Time Token yang dilakukan 

dalam bentuk tindakan berupa siklus-siklus. Hal ini untuk mengetahui 

pembelajaran menyampaikan gagasan terhadap sikap berbicara peserta didik, 

setelah diterapkannya model Time Token dan mengetahui peningkatan 

keterampilan menyampaikan gagasan komponen keterampilan berbicara dengan 

menggunakan model Time Token, serta kesulitan-kesulitan yang dialami peserta 

didik maupun guru.  Kemudian penelitian dilanjutkan dengan memfokuskan saat 

penggunaan model Time Token dalam pembelajaran menyampaikan gagasan. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes dan observasi. Tes  

dilaksanakan dengan menggunakan lembar tes yang berisi aktivitas peserta didik 

selama proses pembelajaran, sedangkan hasil  observasi berupa pengamatan  

pembelajaran bertujuan untuk melihat aktivitas belajar peserta didik dalam 

meningkatkan keterampilan menyampaikan gagasan peserta didik menggunakan 
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model Time Token pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV Sekolah 

Dasar. Peneliti melakukan tes dengan melihat proses pembelajaran keterampilan 

menyampaikan gagasan dengan menggunakan model Time Token. Tes yang 

dilakukan di antaranya, sebagai berikut: 1) peserta didik secara bergiliran 

menyampaikan idenya mengenai keterampilan menyampaikan gagasan dengan 

menggunakan model Time Token berdasarkan teks visual; 2) meneliti data yang 

diperlukan dalam penelitian seperti lembar tes yang meliputi lembar tes 

keterampilan menyampaikan gagasan peserta didik.  

Adapun indikator keterampilan menyampaikan gagasan adalah sebagai 

berikut: 1) Kejelasan menyampaikan isi gagasan; 2) Mampu 

mengkomunikasikan gagasan ; 3) Pilihan kata/diksi; dan 4) Keruntutan ide atau 

gagasan. 

3.8.4 Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan yang mengulas secara kritis tentang 

perubahan yang terjadi pada siswa, suasana kelas dan guru. Tahap analisis saat 

refleksi, dilakukan dengan menganalisis hasil observasi dan interprestasi 

sehingga diperoleh kesimpulan  bagian mana yang perlu diperbaiki atau 

disempurnakan dan bagian mana yang telah memenuhi target. Temuan-temuan 

yang diperoleh dalam siklus dijadikan sebagai acuan perbaikan untuk siklus 

berikutnya. Apabila hasil yang diperoleh sudah meningkat, maka penelitian 

dapat dilakukan pada siklus berikutnya dan jika memenuhi kriteria, maka 

penelitian dapat dikatakan berhasil. 

 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil pretest pratindakan sebelum diterapkannya Model Time Token belum 

memenuhi kriteria indikator keberhasilan yang diterapkan yaitu ≥75%. Hasil 

pretest peserta didik mengalami peningkatan dari awal pratindakan, tindakan 

siklus I sampai tindakan siklus II. Hasil pretest pratindakan yaitu sebesar 

58,45%, pada siklus I setelah dilakukan tindakan meningkat menjadi 67,26% 

danpada siklus II meningkat menjadi 77,39%. Data hasil tes dapat disajikan 

dalam tabel 4.1 dibawah ini: 

Tabel 4.7 Perbandingan Persentase Secara Klasikal pratindakan, siklus 

I dan siklus II 

 

 

No.  

 

Aspek 

Persentase  

Pratindakan siklus I siklus II 

1. Persentase secara klasikal 58,45% 67,26% 77,39% 

 

Sesuai dengan data pada tabel 4.1 maka persentase keterampilan 

menyampaikan gagasan peserta didik dapat disajikan dalam bentuk diagram 

batang sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 Perbandingan Persentase Secara Klasikal pratindakan, siklus 

I dan II 

 

 
 

Berdasarkan penjelasan tabel dan gambar di atas, dapat dilihat 

perbandingan maupun peningkatan dari pratindakan, siklus I dan siklus II. 

Kondisi ini membuktikan bahwa model Time Token dapat meningkatkan 

keterampilan menyampaikan gagasan pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia. 

Berdasarkan hasil tes keterampilan menyampaikan gagasan siklus I dan 

siklus II diperoleh hasil bahwa peserta didik yang berhasil mencapai kriteria 

ketuntasan pada siklus I berjumlah 20 peserta didik serta siklus II berjumlah 30 

peserta didik. Persentase secara klasikal siklus I dan siklus II yaitu masing-

masing 67.26% dan 77,39%. Perbandingan hasil tes keterampilan 

menyampaikan gagasan anatarsiklus dapat dilihat pada tabel 4.7. 

 

Tabel 4.9 Perbandingan Persentase Secara Klasikal Siklus I dan II 

 

No. 

 

Aspek  

Persentase (%) 

Siklus I Siklus II 

1.  Persentase secara klasikal 67,26% 77,39% 

 

Sesuai dengan Tabel 4.7 maka peningkatan hasil tes keterampilan 

menyampaikan gagasan siklus I dan siklus II dapat disajikan dalam bentuk 

diagram batang pada gambar 4.8 
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Gambar 4.2 Perbandingan Persentase Keterampilan Menyampaikan 

Gagasan Antarsiklus 

 

 

4.2 Pembahasan 

Pelaksanaan tindakan yang dilakukan di siklus I maupun siklus II yang 

dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa telah terjadi peningkatan keterampilan 

menyampaikan gagasan peserta didik yang ditingkatkan melalui model Time 

Token di Kelas IV Sekolah Dasar. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Huda 

(2014:239) yang menyatakan “model Time Token digunakan untuk melatih dan 

mengembangkan keterampilan sosial agar peserta didik tidak mendominasi 

pembicaraan atau diam sama sekali. Guru memberikan sejumlah kupon 

berbicara denggan waktu ± 30 detik per-kupon pada tiap peserta didik. Sebelum 

berbicara, siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu pada guru. Satu kupon 

adalah untuk satu kesempatan berbicara. Peserta didik dapat tampil lagi setelah 

bergiliran dengan peserta didik lainnya. Peserta didik yang telah habis kuponnya 

tak boleh bicara lagi. Peserta didik yang masih memegang kupon harus bicara 

sampai semua kuponnya habis”. Upaya peningkatan keterampilan 

menyampaikan gagasan peserta didik dilakukan dalam 4 tahapan yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

Pada tahap perencanaan setiap siklus dari sklus I hingga siklus II hal yang 

pertama dilakukan peneliti bersama dengan guru kolaborasi yaitu menentukan 

jadwal pelaksanaan penelitian, kemudian menyiapkan bahan ajar seperti materi, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan penerapan model yang sesuai. 

Setelah itu tidak lupa juga peneliti menyiapkan lembar tes keterampilan 

menyampaikan gagasan peserta didik dan juga lembar observasi keterlaksanaan 

RPP. 

Pada tahap observasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada peningkatan 

keterampilan menyampaikan gagasan peserta didik setiap kali dilakukan siklus. 

Untuk mengetahui peningkatan keterampilan menyampaikan gagasan peserta 

didik dilakukan dengan tes keterampilan menyampaikan gagasan peserta didik 

sesuai dengan indikator yang ada. Selain itu observasi yang dilakukan untuk 

melihat keterlaksanaan RPP dengan cara mengisi lembar observasi yang telah 

disediakan sebelum melaksanakan tindakan. 
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Hasil tes keterampilan menyampaikan gagasan yang diketahui pada siklus 

I pertemuan I rata-rata keberhasilan kelas yaitu 61,71 dengan predikat C 

(cukup). Persentase nilai ketuntasan per-Individu sesuai dengan predikat 

keterampilan menyampaikan gagasan peserta didik, sebagai berikut: SB=0%, 

B=18,18%, C=12,12%, K=18,18%. Persentase nilai ketuntasan keseluruhan 

peserta didik sesuai dengan predikat keterampilan menyampaikan gagasan 

peserta didik siklus I pertemuan I sebesar 48,48.  

Hasil tes keterampilan menyampaikan gagasann yang diketahui pada 

siklus I pertemuan II rata-rata keberhasilan kelas yaitu 66,56 dengan predikat C 

(cukup). Persentase nilai ketuntasan per-Individu sesuai dengan predikat 

keterampilan menyampaikan gagasan peserta didik, sebagai berikut: SB=0%, 

B=36,36%, C=3,03%, K=21,21%. Persentase nilai ketuntasan keseluruhan 

peserta didik sesuai dengan predikat keterampilan menyampaikan gagasan 

peserta didik siklus I pertemuan II sebesar 60,6. 

Hasil tes yang diketahui pada siklus I rata-rata keberhasilan kelas yaitu 

67,26 dengan predikat C (cukup). Pada siklus ini keberhasilan kelas belum 

mencapai kriteria keberhasilan yaitu dengan rata-rata kelas mencapai 75%. 

Persentase nilai ketuntasan per-Individu pada siklus I pertemuan I sesuai dengan 

predikat keterampilan menyampaikan gagasan peserta didik, sebagai berikut: 

SB=0%, B=18,18%, C=12,12%, K=18,18%. Sedangkan persentase nilai 

ketuntasan per-Individu pada siklus I pertemuan II sesuai dengan predikat 

keterampilan menyampaikan gagasan peserta didik, sebagai berikut: SB=0%, 

B=36,36%, C=3,03%, K=21,21%. Rekapitulasi persentase nilai ketuntasan per-

Individu adalah SB=0%, B=27,27%, C=7,57%, K=19,69%. Sehingga untuk 

melaksanakan upaya perbaikan di siklus II dilakukanlah refleksi bersama dengan 

guru kolaborasi yaitu dengan menganalisis hasil tes dan mengidentifikasi 

tindakan yang harus dipertahankan, ditingkatkan ataupun kesalahan-kesalahan 

yang perlu diperbaiki. Pada siklus ini keberhasilan kelas belum mencapai kriteria 

keberhasilan yaitu dengan rata-rata kelas mencapai 75%. Sehingga untuk 

melaksanakan upaya perbaikan di siklus II dilakukanlah refleksi bersama dengan 

guru kolaborasi yaitu dengan menganalisis hasil tes dan mengidentifikasi 

tindakan yang harus dipertahankan, ditingkatkan ataupun kesalahan-kesalahan 

yang perlu diperbaiki. 

Siklus II dilaksanakan sesuai dengan refleksi yang telah dilakukan di akhir 

pelaksanaan siklus I dan pada saat mendapatkan skor tindakan pada siklus II ini 

guru telah memperbaiki beberapa kesalahan yang terjadi di siklus I. Hasil tes  

pada siklus II menunjukkan peningkatan dari siklus I. Pada siklus II ini 

persentase keberhasilan kelas mencapai 77,39% dengan predikat B (baik). Pada 

siklus II telah memenuhi atau mencapai kriteria keberhasilan yang telah 

ditetapkan peneliti yaitu 75% sehingga penelitian siklus II telah berhasil.  

Hasil tes yang diketahui pada siklus II pertemuan I rata-rata keberhasilan 

kelas yaitu 72,63 dengan predikat C (cukup). Persentase nilai ketuntasan per-

Individu sesuai dengan predikat keterampilan menyampaikan gagasan peserta 

didik, sebagai berikut: SB=21,21%, B=15,15%, C=0%, K=27,27%. Persentase 
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nilai ketuntasan keseluruhan peserta didik sesuai dengan predikat keterampilan 

menyampaikan gagasan peserta didik siklus II pertemuan I sebesar 63,63. 

Hasil tes yang diketahui pada siklus II pertemuan II rata-rata keberhasilan 

kelas yaitu 77,29 dengan predikat C (cukup). Persentase nilai ketuntasan per-

Individu sesuai dengan predikat keterampilan menyampaikan gagasan peserta 

didik, sebagai berikut: SB=45,45%, B=12,12%, C=9,09%, K=24,24%. 

Persentase nilai ketuntasan keseluruhan peserta didik sesuai dengan predikat 

keterampilan menyampaikan gagasan peserta didik siklus II pertemuan I sebesar 

90,9. 

Persentase nilai ketuntasan per-Individu pada siklus II pertemuan I sesuai 

dengan predikat keterampilan menyampaikan gagasan peserta didik, sebagai 

berikut: SB=21,21%, B=15,15%, C=0%, K=27,27%. Sedangkan persentase nilai 

ketuntasan per-Individu pada siklus II pertemuan II sesuai dengan predikat 

keterampilan menyampaikan gagasan peserta didik, sebagai berikut: 

SB=45,45%, B=12,12%, C=9,09%, K=24,24%. Rekapitulasi persentase nilai 

ketuntasan per-Individu adalah SB=33,33%, B=13,63%, C=8,33%, K=25,75% 

 

5. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yaitu meningkatkan 

keterampilan menyampaikan gaagsan pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia 

menggunakan Model Time Token, dapat disimpulkan bahwa selama pelaksanaan 

penelitian siklus I dilakukan, keterampilan menyampaikan gagasan peseta didik 

berada pada kategori cukup. Selanjutnya peneliti memperhatikan kekurangan 

pada tahap observasi guru dan siswa, jika kekurangan-kekurangan pada hasil 

dari siklus I tidak optimal maka akan diperbaiki pada siklus II. Setelah dilakukan 

perbaikan-perbaikan pada pelaksanaan siklus II terbukti Model Time Token 

berhasil meningkatkan keterampilan menyampaikan gagasan peserta didik 

berada pada kategori baik. Adanya peningkatan keterampilan menyampaikan 

gagasan dilihat perubahan pada bagaimana peserta didik menyampaikan 

gagasannya dalam proses pembelajaran pada siklus II tersebut. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

menyampaikan gagasan peserta didik Sekolah Dasar terkait indikator yang 

pertama yaitu kejelasan menyampaikan isi gagasan, kedua pilihan kata/diksi, 

ketiga mampu mengkomunikasikan gagasan, dan keempat keruntutan ide atau 

gagasan. Dari keempat indikator tersebut terlihat sebagian besar peserta didik 

memiliki keterampilan menyampaikan gagasan yang baik. Hal ini dapat dilihat 

dari peserta didik telah bertanya tentang suatu penjelasan, menjawab dengan 

memberikan penjelasan sederhana, bisa membangun keterampilan dasar dengan 

memberi ide/gagasan, bisa menyimpulkan pembelajaran, dan membuat 

penjelasan lanjut dengan mengerjakan latihan kelompok. 

 Penelitian ini lebih kepada meningkatkan proses pembelajaran, akan tetapi 

data-data yang diuraikan setiap indikator agar lebih akurat dan untuk melihat 

kriteria keberhasilan, peneliti juga menghitung dengan data kuantitatif dengan 

hasil tes keterampilan menyampaikan gagasan peserta didik pada siklus I dengan 
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kategori cukup yaitu sebanyak 21 orang peserta didik telah menyampaikan 

gagasannya dan pada siklus II terjadi peningkatan dengan kategori baik yaitu 

sebanyak 30 orang peserta didik telah menyampaikan gagasannya. Hal ini 

membuktikan bahwa Model Time Token dapat meningkatkan keterampilan 

menyampaikan gagasan peserta didik. 

 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka implikasi yang muncul adalah 

sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran Time Token mengajarkan keterampilan-keterampilan 

berbicara dan menjelaskan sehingga peserta didik dapat melatih 

keterampilan berbicaranya terutama dalam menyampaikan gagasan secara 

tepat berdasarkan teks visual yang mereka lihat. Melalui model ini peserta 

didik mampu untuk berbicara secara terbuka atau tidak ada peserta didik 

yang tidak berkesempatan berbicara, semua peserta didik mendapat giliran 

untuk berbicara dalam hal menyampaikan gagasannya. Sehingga penerapan 

model Time Token akan menyebabkan adanya peningkatan keterampilan 

menyampaikan gagasan peserta didik sebagai dampak pengajaran. 

2. Model pembelajaran Time Token disamping memiliki keunggulan juga 

memiliki kelemahan. Keunggulannya antara lain: 1) mendorong siswa untuk 

meningkatkan inisiatif dan partisipatif; 2) menghindari dominasi siswa yang 

pandai berbicara atau yang tidak berbicara sama sekali; 3) membantu siswa 

untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran; 4) meningkatkan kemampuan 

siswa dalam berkomunikasi (aspek berbicara); 5) melatih siswa untuk 

mengungkapkan pendapat; 6) menumbukan kebiasaan pada siswa untuk 

saling mendengarkan, berbagi, memberikan masukan, dan memiliki sikap 

keterbukaan terhadap kritik; 7) mengajarkan siswa mencari solusi bersama 

terhadap permasalahan yang dihadapi, dan 8) tidak memerlukan banyak 

media pembelajaran. Sedangkan kelemahan model Time Token adalah: 1) 

hanya dapat digunakan untuk mata pelajaran terteentu saja; 2) tidak bisa 

digunakan pada kelas yang siswanya banyak; 3) memerlukan banyak waktu 

untuk persiapan. Dalam proses pembelajaran, karena semua siswa harus 

berbicara satu per satu sesuai jumlah kupon yang dimilikinya; dan 4) 

kecenderungan untuk sedikit menekan siswa yang pasif dan membiarkan 

siswa yang aktif unttuk tidak berpartisipasi lebih banyak dkelas. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diuraikan, maka peneliti 

menyarankan sebagai berikut: 

1. Untuk lebih menghidupkan suasana belajar di kelas terutama agar peserta 

didik tidak mendominasi pembicaraan di kelas, maka guru kelas IV 

Sekolah Dasar dapat menggunakan Model Time Token dalam 

pembelajaran supaya peserta didik lebih aktif berbicara terutama dalam 

menyampaikan gagasannya pada proses pembelajaran. 
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2. Dengan menggunakan Model Time Token, diharapkan peserta didik dapat 

menyampaikan gagasannya dengan sebaik mungkin pada proses 

pembelajaran. 

3. Guru dalam penerapan Model Time Token, hendaknya perlu 

memperhatikan pengelolaan kelas agar pembelajaran dapat berjalan secara 

kondusif dan tidak adanya peserta didik yang ribut saat belajar sehingga ia 

bisa dengan jelas menyimak gagasan apa yang sedang disampaikan oleh 

temannya. 

4.  Aspek-aspek yang diamati pada penelitian ini masih terbatas, diharapkan 

pada peneliti selanjutnya dapat memperluas aspek amatannya. 
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