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ABSTRACK 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya keterampilan berbicara siswa 
kelas III  SDN 1 Banyu Urip. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara dengan penerapan metode Time Token Arends dan Talking 
Stick  siswa kelas III  SDN I Banyu Urip tahun pelajaran 2015/2016. Penelitian 
tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa nilai rata-rata keterampilan berbicara siswa pada siklus I adalah 71 dengan 
ketuntasan klasikal 74% dan pada siklus II nilai rata-rata keterampilan berbicara 
adalah 79 dengan ketuntasan klasikal 87%. Aktivitas mengajar guru pada siklus I 
adalah 78 dengan kategori baik pada siklus II menjadi 95 dengan kategori  sangat 
baik. Kemudian aktivitas belajar siswa pada siklus I adalah 73 dengan kategori 
aktif pada siklus II menjadi 90 dengan kriteria aktif. Dapat disimpulkan bahwa 
penerapan metode Time Token Arends dan Talking Stick dapat meningkatkan 
keterampilan berbicara  pada siswa kelas III SDN 1 Banyu Urip  tahun pelajaran 
2015/2016. 

 
Kata Kunci: Time Token Arends, Talking Stick, Keterampilan Berbicara. 
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ABSTRACK 

The background of this study is speaking skills of 3th grade student at  
SDN 1 Banyu Urip at Lowest. The Aim of this study of course to increase  
speaking skills by applying the method of Time Token Arends and the Talking 
Stick grade SDN lessons year 2015/2016. Class action research was conducted 
This class action research was conducted in two cycles, each cycle has their step, 
begin from planning phase,  implementation, observation, and reflection. The 
results showed that the average value of students speaking skills on a cycle I was 
71 with  74% classical completeness and cycle II average value speaking skills is 
77 with 87% classical completeness. Teacher teaching activity in 1st cycle 78 
with good category in 2nd cycle  becomes 95 very good category. Then the 
learning activities of students in 1st cycle active category with 73  in 2nd cycle 
becomes 90 Active category. It can be concluded that the application of the 
method of Time Token Arends and Talking Stick can increase  speaking skills at 
the 3th grade’s at SDN 1 Banyu Urip school year 2015/2016. 

Key words: Time Token Arends method, Talking Stick, Speaking skills. 

 

 

 

 

 

 



 

A. PENDAHULUAN  
 

Pembelajaran Bahasa Indonesia, terutama disekolah dasar tidak akan 
terlepas dari empat keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, 
membaca dan menulis. Keempat aspek keterampilan berbahasa tersebut saling 
berkaitan antara satu dengan yang lain. Kemampuan berbahasa bagi manusia 
sangat diperlukan, karena sebagai makhluk sosial manusia berinteraksi, 
berkomunikasi dengan manusia lain dengan menggunakan bahasa lisan, juga 
berkomunikasi menggunakan bahasa tulis.  

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (dalam Susanto 
2013:245) dinyatakan bahwa pembelajaran bahasa indonesia diarahkan untuk 
meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa 
Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 
menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. 

Dengan demikian, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk 
meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa 
Indonesia baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan berkomunikasi 
dengan bahasa lisan merupakan aspek keterampilan berbiacar dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia, karena dengan mengajarkan keterampilan 
berbicara dapat membuat situasi pembelajaran berlangsung dengan baik serta 
dengan keteramplian berbicara siswa dapat mengungkapkan pendapat dengan 
baik dan siswa di dalam pembelajaran menjadi lebih aktif.     

Ternyata ketika peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan 
guru kelas III SDN 1 Banyu Urip yang terletak di daerah Kabupaten Lombok 
Barat, kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih bersifat 
konvensional yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada guru, selama 
proses belajar mengajar guru hanya menggunakan metode ceramah, tanya 
jawab dan diskusi kelompok biasa, sebagian besar siswa terlihat diam hanya 
beberapa siswa yang terlihat aktif berbicara dan mendominasi, sehingga daya 
serap siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada aspek 
keterampilan berbicara masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata 
kelas keterampilan berbicara pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 
III SDN 1 Banyu Urip adalah 63 sebagaimana data berikut; jumlah siswa kelas 
III adalah 24 orang, dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM) adalah 64 dan 
persentase jumlah siswa yang mencapai nila di atas ktriteria ketuntasan 
minimum (KKM) atau tuntas adalah 46 % atau 11 orang dan persentase siswa 
yang mendapat nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal atau tidak tuntas 
adalah 54% atau 13 orang.  

Data di atas menunjukkan bahwa ketuntasan pembelajaran belum 
tercapai secara maksimal. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan 
guru kelas III ibu Mariati, S.Pd. diketahui bahwa sebagian besar siswa kelas III 
memiliki kesulitan berbicara di dalam kelas. Beliau juga telah berupaya 
melakukan perbaikan dalam pembelajaran, tetapi selama ini belum pernah 
dilakukan pengkajian secara  khusus terhadap hasil dari penerapan metode 
Time Token Arands dan Talking Stick artinya sejauh mana sebuah metode 
dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa.  



 

Metode Time Token Arends merupakan metode yang dapat digunakan 
untuk menghindari siswa mendominasi  pembicaraan atau siswa diam sama 
sekali, dengan pemberiian kupon kepada sema siswa, kupon tersebut yang 
berisi perintah untuk melatih keterampilan berbicara, sehingga keterampilan 
berbicara siswa meningkat. Sedangkan metode Talking Stick (tongkat 
berbicara) merupakan  metode pembelajaran  yang mendorong siswa untuk 
berani mengemukakan pendapat serta berorientasi pada penciptaan kondisi dan 
suasana belajar aktif dari siswa karena adanya unsur permainan sambil 
bernyanyi bersama dalam proses pembelajaran. Metode Time Token Arends 
dan Talking Stick murni berorientasi pada aktivitas individu dan kelompok 
siswa yang dilakukan dalam bentuk permainan tongkat dan kupon.  

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas untuk dapat meningkatkan 
keterampilan berbicara siswa kelas III pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, 
peneliti  akan melakukan tindakan yaitu dengan menerapkan metode Time 
Token Arends dan Talking Stick. 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang diangkat dalam 
penelitian ini adalah Apakah Penerapan Metode Time Token Arends dan 
Talking Stick dapat Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas III SD 
Negeri 1 Banyu Urip Tahun Pelajaran 2015/2016 ?. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka cara pemecahan masalah 
yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan 
metode Time Token Arends dan Talking Stick untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara dengan merancang skenario  pembelajaran dengan 
langkah-langkah sebagai berikut:  
1) Peneliti menganalisis silabus, yaitu mencocokkan materi yang sesuai 

dengan metode Time Token Arends dan Talking Stick 
2) Peneliti menyusun rancangan pembelajaran yang sesuai dengan metode 

Time Token Arends dan Talking Stick 
3) Peneliti merencanakan instrument pengumpulan data (tes pedoman 

observasi) 
4) Peneliti menyusun instrumen penilian keterampilan berbicara.  
5) Peneliti berlatih menggunakan metode Time Token Arends dan Talking 

Stick. 
Tujuan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara dengan penerapan metode Time Token 
Arends  dan Talking Stick siswa kelas III SDN 1 Banyu Urip tahun pelajaran 
2015/2016. 
Dari hasil Penelitian diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 
a. Bagi guru 

Dengan penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru sebagai acuan 
guru dalam menemukan dan mencari metode pembelajaran yang bervariasi 
sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem pembelajaran 
dikelas.  

 
 
 



 

b. Bagi siswa 
Dengan penelitian ini diharapkan keterampilan berbicara siswa 

dapat meningkat serta siswa berani dalam mengungkapkan pendapat dan 
gagasannya dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.  

c. Bagi Sekolah 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan mutu maupun kualitas 
pendidikan pada sekolah tersebut dengan tersedianya perangkat 
pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas III. 

 
B. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

1. Keterampilan Berbicara  
Di bawah ini akan dijelaskan tentang hakikat keterampilan berbicara 

tujuan berbicara, dan bentuk-bentuk keterampilan berbicara sebagai 
berikut : 
a. Hakikat Keterampilan Berbicara    

Di samping itu menurut Tarigan (2015:16) berbicara adalah 
kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 
mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran gagasan, 
dan perasaan  

Sejalan dengan pendapat di atas menurut Suharyanti 
(2011:15) keterampilan berbicara adalah semua bentuk pengungkapan 
ide secara lisan  

Jadi pada hakikatnya berbicara merupakan ungkapan pikiran 
dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Dan 
Keterampilan berbicara adalah keterampilan berbahasa yang dimiliki 
oleh seseorang untuk menyampaikan ide, pikiran, perasaan, dan isi hati 
kepada orang lain secara lisan sehingga maksud tersebut dapat 
dipahami oleh orang lain.  

b. Tujuan Berbicara  
1) Memberitahukan, Melaporkan, Menginformasikan 
2) Menghibur atau Menjamu 
3) Membujuk, Mengajak, Mendesak, Meyakinkan 

c. Bentuk-Bentuk Keterampilan Berbicara  
Adapun bentuk-bentuk berbicara yang dapat diberikan kepada 

peserta didik menurut Nurgiyantoro (2012:402) sebagai  berikut: 
a) Berbicara Berdasarkan Gambar 
b) Berbicara Berdasarkan Rangsang Suara  
c) Berbicara Bergasarkan Rangsang Visual dan Suara 
d) Bercerita  
e) Wawancara 
f) Berdiskusi dan Berdebat 
g) Berpidato  

 
 
 



 

2. Metode Time Token Arends dan Talking Stick 
Di bawah ini akan dijelaskan tentang hakikat metode, metode Time 

Token Arends dan metode Talking Stick sebagai berikut : 
a. Hakikat Metode  

Menurut Sanjaya (2013:127) metode adalah cara yang dapat 
digunakan untuk melaksanakan strategi. 

Sedangkan menurut Djamarah, dkk. (2010: 46) metode adalah 
cara yang dipergunakan untuk  mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

b. Metode Time Token Arends 
Di bawah ini akan dijelaskan tentang pengertian metode Time 

Token Arends, langkah-langkah metode Time Token Arends dan 
kelebihan dan kelamahan metode Time Token Arends sebagai berikut: 
1) Pengertian Metode Time Token Arends  

Metode Time Token Arends merupakan struktur yang dapat 
digunakan untuk mengajarkan keterampilan sosial, untuk 
menghindari siswa mendominasi  pembicaraan atau diam sama 
sekali (Hanafiah, dkk. 2009:55). 

2) Langkah- Langkah Metode Time Token Arends 
Menurut Suprijono (2014:133) langkah-langkah yang dapat 
dilakukan dalam model pembelajaran Time Token Arends  sebagai 
berikut : 
a) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran/KD. 
b) Kondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi (Cooperative 

Learning). 
c) Guru memberikan tugas pada siswa. 
d) Setiap siswa diberi kupon berbicara dengan waktu ±30 detik. 
e) Jika telah selesai bicara, kupon yang dipegang peserta didik 

diserahkan, dan setiap berbicara satu kupon. 
f) Peserta didik yang telah habis kuponnya tidak boleh bicara lagi, 

dan setiap peserta didik yang masih memegang kupon harus 
bicara sampai habis. 

g) Guru memberi sejumlah nilai sesuai waktu yang digunakan tiap 
siswa.  

h) Demikian seterusnya. 
3) Kelebihan dan Kelemahan Metode Time Token Arends  

Adapun kelebihan dan kelamahan metode pembelajaran Time 
Token Arends sebagai berikut: 

a) Kelebihan:  
(1) Semua siswa aktif dalam mengeluarkan pendapatnya dan 

berpartisipasi dalam diskusi.  
(2) Dapat menumbuhkan dan melatih keberanian siswa dalam 

berpendapat bagi siswa yang pendiam dan sukar berbicara.  
(3) Semua siswa mendapat waktu bicara yang sama sehingga 

tidak akan terjadi pendominasian pembicaraan dalam 
berlangsungnya diskusi.  



 

(4) Meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi 
(aspek berbicara). 

b) Kelemahan:  
(1) Tidak bisa digunakan pada kelas yang jumlah siswanya 

banyak. 
(2) Siswa yang memiliki banyak pendapat akan sulit 

mengutarakan pendapatnya karena waktu yang diberikan 
terbatas. 

(3) Memerlukan banyak waktu untuk persiapan dan dalam 
proses pembelajaran, karena semua siswa harus berbicara 
satu persatu sesuai jumlah kupon yang dimilikinya. 

c. Metode Talking Stick 
Di bawah ini akan dijelaskan tentang pengertian metode Talking 

Stick, langkah-langkah metode Talking Stick dan Kelebihan dan 
Kelamahan metode Talking Stick  sebagai berikut : 
1) Pengertian Metode Talking Stick 

Menurut Suprijono (2014:109) salah satu metode 
pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif dalam proses 
pembelajaran adalah metode pembelajaran talking stick. 
Pembelajaran dengan  metode talking stick (tongkat berbicara) 
dengan diringi musik dapat mendorong peserta didik untuk berani 
mengemukakan pendapat.  

2) Langkah-Langkah Metode Talking Stick  
Hanafiah, dkk. (2009: 48-49) langkah-langkah yang dapat dilakukan 
dalam metode pembelajaran ini sebagai berikut : 
a) Guru menyiapkan sebuah tongkat. 
b) Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, 

kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
membaca dan mempelajari materi pegangannya. 

c) Setelah selesai membaca buku dan mempelajarinya, peserta 
didik dipersilahkan untuk menutup bukunya.  

d) Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada peserta didik. 
Setelah itu, guru memberikan pertanyaan dan peserta didik yang 
memegang tongkat tersebut harus menjawabnya. Demikian 
seterusnya, sampai sebagian besar peserta didik mendapat 
bagian untuk menjawab setiap pertanyaan guru. 

e) Guru memberikan kesimpulan. 
f) Evaluasi. 
g) Penutup. 

3) Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Talking Stick 
Metode pembelajaran Talking Stick mempunyai kelebihan 

dan kekurangan antara lain: 
a) Kelebihan  

(1) Dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga 
siswa tidak tegang dan bisa belajar dengan baik, sehingga 



 

siswa merasa termotivasi dan senang untuk dapat mengikuti 
pelajaran serta dapat menguasai materi pelajaran. 

(2) Siswa menjadi termotivasi untuk kreatif dalam berbagai 
macam lagu. 

b) Kelemahan 
(1) Model pembelajaran ini tidak efektif jika siswa tidak bisa 

bernyanyi. 
(2) Pemberian sanksi yang kurang pas akan menghambat proses 

pembelajaran. 
(3) Membutuhkan waktu yang  lama. 

Penelitian yang Relevan  
1. Penelitian yang dilakukan oleh Hujratun Aini tahun 2015 dengan judul “ 

Penggunaan Media Wayang Kertas untuk Meningkatkan Keterampilan 
Berbicara Siswa kelas III Semester 2 SDN 2 Jembatan Kembar Tahun 
Pelajaran 2014/2015”.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Deni Purnawan tahun 2011 dengan judul 
“Meningkatkan Kemampuan Berbicara Melalui Penerapan Model 
Pembelajaran Time Token Arends Pada Siswa Kelas V Semester II SDN 2 
Krama Jaya Narmada Lombok Barat Tahun Pelajaran 2011/2012”  hasil 
penelitian dengan penerapan model pembelajaran Time Token Arends 
dapat meningkatkan kemampuan berbicara. Dalam penelitian ini sama-
sama mengkaji tentang keterampilan berbicara  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Agum Fil’arsani tahun 2012 dengan judul “ 
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Time Token Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas V SDN 3 Kembang 
Kerang Tahun Pelajaran 2012/2013”.  

Rendahnya keterampilan berbicara siswa kelas 3 SDN 1 Banyu Urip 
disebabkan oleh pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih bersifat 
konvensional, guru hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan 
diskusi kelompok biasa, sebagian besar siswa terlihat diam hanya beberapa 
siswa yang terlihat aktif berbicara dan mendominasi, sehingga daya serap 
siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada aspek 
keterampilan berbicara masih rendah dengan nilai rata-rata sebesar 63. Untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara, metode yang tepat digunakan adalah 
metode Time Token Arends dan Talking Stick. Kedua metode ini memberikan 
kesempatan yang sama kepada siswa untuk saling bekerja sama dengan cara 
berdiskusi untuk menentukan cerita yanga akan diceritakan dan setelah 
berdiskusi siswa   bermain talking stick dengan menggulirkan tongkat  sambil 
bernyanyi, kemudian setiap menggunakan kupon yang berisi peruntah untuk 
bercerita ± 60 ݀݁݇݅ݐ dan kupon berbicara yang berisi perintah untuk 
menanggapi selama ± 30 ݀݁݇݅ݐ. Penerapan kedua metode ini diharapkan 
menjadi pendorong bagi siswa untuk meningkatkan keterampilan berbicara 
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas hipotesis tindakan dalam penelitian 
tindakan kelas ini adalah Jika metode Time Token Arends dan Talking Stick 



 

diterapkan maka keterampilan berbicara siswa kelas III pada mata pelajaran 
Bahasa Indonesia tahun pelalajaran 2015/2016 akan meningkat. 

 
C. Metode Penelitian  

a. Metode Pengumpulan Data 
Pengambilan data yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian 

tindakan kelas ini adalah : 
1. Tes Keterampilan Berbicara  
2. Metode Observasi   

b. Instrument penelitian atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 
dalam penelitian ini , yaitu : 

1) Lembar Observasi  
a) Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa  

Secara garis besar aktivitas belajar siswa yang termuat dalam 
lembar observasi sebanyak 25 deskriptor, yang mungkin muncul 
selama proses pembelajaran berlangsung adalah sebagai berikut: 

b) Lembar Observasi Aktivitas Mengajar Guru 
Secara garis besar aktivitas guru yang termuat dalam lembar 

observasi yang kemudian akan dijabarkan menjadi 24 deskriptor 
yang mungkin muncul selama proses pembelajaran berlangsung 
adalah: 

c) Lembar Penilaian Keterampilan Berbicara  
Beberapa hal yang menjadi indikator untuk mengetahui 

kemampuan berbicara siswa yaitu: (a) pelafalan, (b) intonasi, (c) 
volume suara, (d) kesesuaian isi cerita, (e) keruntutan cerita , (f) 
pemanfataan gerak tubuh, dan (g) keberanian. 

2) Foto 
Foto digunakan untuk mendokumentasikan data tentang 

peristiwa yang terjadi dalam proses pembelajaran mencertakan 
pengalaman peristiwa. Semua peristiwa yang terjadi selama proses 
pembelajaran di dalam kelas difoto, baik peristiwa siswa bertanya 
jawab, berdiskusi, menceritakan pengalaman  peristiwa menggunakan 
kupon bercerita, bermain Talking Stick,  maupun ketika siswa 
menyimpulkan materi.  

3) Analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui data 
kuantitatif berupa skor hasil observasi aktivitas belajar siswa dan 
aktivitas mengajar guru terhadap pembelajaran dan skor yang 
dihasilkan dari tes keterampilan berbicara siswa yang diberikan pada 
setiap akhir siklus pembelajaran dengan menggunakan metode Time 
Token Arends dan Talking Stick. 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut:  
1. Siklus I 

a. Jumlah skor aktivitas mengajar guru sebesar 78 dengan kategori baik. 
b. Jumlah skor aktivitas belajar siswa sebesar 73 dengan kategori cukup 

aktif. 



 

c. Ketuntasan klasikal hasil tes keterampilan berbicara yaitu sebesar 
74% dari 23 siswa. siswa yang tuntas sebanyak 17 siswa dan 6 siswa 
yang tidak tuntas. Hal tersebut kurang dari target KKM yang telah 
ditentukan yaitu dengan ketuntasan klasikal 85%. 

d. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka penelitian 
dilanjutkan ke siklus II. 

2.  Siklus II 
a. Jumlah skor aktivitas mengajar guru sebesar 95 dengan kategori 

sangat baik. 
b. Jumlah skor aktivitas belajar siswa sebesar 90 dengan kategori aktif. 
c. Ketuntasan klasikal hasil tes keterampilan berbicara yaitu sebesar 

87% dari 23 siswa. Siswa yang tuntas sebanyak 20 siswa dan 3 
siswa yang tidak tuntas.  

d. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil dari siklus I 
kesiklus II serta telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Oleh 
karena itu, penelitian dihentikan pada siklus II. 

Adapun ringkasan hasil penelitian dari siklus I dan II yang memuat 
rata-rata skor hasil keterampilan berbicara, ketuntasan klasikal, aktivitsa 
belajar siswa dan aktivitas mengajar guru dapat dilihat pada tabel 4.8.  
Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Observasi dan Evaluasi dari Siklus I dan II 

Siklus Aktivitas Mengajar 
Guru 

Aktivitas Belajar 
Siswa 

Data Hasil Evaluasi 
Keterampilan Berbicara  

Aktivit
as  

Kriteria Aktivitas  Kriteria  Rata-Rata Ketuntasan 
Klasikal  

I 78 Baik 73 Cukup 
Aktif 

71 74% 

II 95 Sangat 
Baik  

90 Aktif  79 87% 

Peningkatan  17  17  8 13% 
Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa skor dari 

siklus I ke siklus II baik pada aktivitas mengajar guru, aktivitas belajar 
siswa, dan hasil tes keterampilan berbicara siswa mengalami peningkatan 
yang dapat diuraikan sebagai berikut: (a) skor aktiviitas mengajar guru 
dalam pembelajaran pada siklus I dari 78 kategori baik meningkat pada 
siklus II menjadi 95 dengan kategori sangat baik; (b) skor aktivitas belajar 
siswa pada saat pelaksanaan pembelajaran siklus I dari 73 dengan kategiri 
cukup aktif  pada siklus II menjadi 90 dengan kategori aktif; (c) nilai rata-
rata keterampilan berbicara siswa pada siklus I dari 71 meningkat menjadi 
79 pada siklus II; (d) kriteria ketuntasan klasikal meningkat dari 74% mejadi 
87,5% pada siklus II. 

Dengan demikian pada siklus selanjutnya dapat dihentikan serta 
dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pembelajarn Time Token Arends 
dan Talking Stick  dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 
III SDN 1 Banyu Urip tahun pelajaran 2015/2016. 

 
 

 



 

E. Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan metode Time Token Arends dan Talking Stick dapat 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas III SDN 1 Banyu Urip tahun 
pelajaran 2015/2016. Hal ini terlihat dengan meningkatnya nilai rata-rata kelas 
sebesar 71 pada siklus I menjadi 79 pada siklus II dan meningkatnya 
prosentase ketuntasan klasikal sebesar 13% dari 74% pada siklus I menjadi 
87% pada siklus II.  

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh peneliti dari hasil 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 
Siswa hendaknya senantiasa untuk membiasakan diri untuk berani 

berbicara dan meningakatkan keterampilan berbicara nya dengan banyak 
berlatih dan menghilangkan perasaan takut dan malu-malu ketika  berbicara 
baik itu bercerita, memberikan tanggapan, pendapat atau pertanyaan kepada 
teman maupun kepada guru.  

2. Bagi guru 
Metode Time Token Arends dan Talking Stick dapat dijadikan salah 

satu pilihan yang tepat untuk meningkatkan keterampilan berbicara  siswa. 
Dengan mennggunakan kupon berbicara dan tongkat berbicara yang dapat 
divariasikan sedemikian rupa sehingga siswa aktif berbicara dan tidak cepat 
merasa bosan.  

3. Bagi sekolah  
Sekolah dapat menjadikan metode Time Token Arends dan Talking 

Stick sebagai alternative dalam peningkatan mutu pembelajaran, tidak 
hanya pada mata pelajaran bahasa Indonesia saja tapi juga pada setiap mata 
pelajaran yang memungkinkan untuk penggunaan metode Time Token 
Arends dan Talking Stick. 
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