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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya keterampilan berbicara pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN 1 rumak tahun pembelajaran 

2015/2016. Penyebabnya adalah kurang inovatifnya guru dalam menerapkan 

metode pembelajaran, guru masih menggunakan metode monoton yang 

menyebabkan siswa kurang percaya diri dalam berbicara di depan kelas, dan sulit 

dalam mengembangkan ide/gagasan dalam berbicara. Rumusan masalah penelitian 

ini adalah bagaimana peningkatan keterampilan berbicara melalui metode time 

token berbasis media poster siswa kelas V SDN 1 Rumak tahun pelajaran 

2015/2016?. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan berbicara 

melalui metode Time Token berbasis media poster  siswa kelas V SDN 1 Rumak  

tahun pelajaran 2015/2016. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK), yang dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklusnya terdiri dari atas 

perencanaan, pelaksanaa, observasi dan evaluasi, serta refleksi. Metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, metode tes, dan 

dokumentasi. Subyek dari penelitian ini adalah adalah siswa kelas V SDN 1 Rumak 

tahun Pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 29 siswa. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Terjadi 

peningkatan aktivitas guru 12% yakni dari 84% (baik) pada siklus I menjadi 96% 

(sangat baik) pada siklus II. Terjadi peningkatan aktivitas siswa 20% yakni dari 

66,66% (cukup aktif) pada siklus I menjadi 86,66% (aktif) pada siklus II. Terjadi 

peningkatan keterampilan berbicara siswa 34,48% yakni dari 55,17% pada siklus I 

menjadi 89,65% pada siklus II. Persentase tersebut menunjukkan kemampuan 

berbicara siswa pada siklus II sudah mencapai persentase ketuntasan klasikal yang 

sudah ditentukan yaitu 85%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan melalui 

metode Time Token berbasis media poster dapat meningkatkan ketrampilan 

berbicara siswa. 
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IMPROVING SPEAKING SKILLS OF 5th GRADERS USING POSTER-

BASED TIME TOKEN METHOD IN SDN 1 RUMAK IN ACADEMIC 

YEAR OF 2015-2016 
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Sofia kumalasari, Nurul Kemala Dewi dan Syaiful Musaddat 

Elementary School Teacher Education, FKIP, Mataram University 2016 

 

ABSTRACT 

The background of this research the student speak skill low grade V SDN 1 

Rumak academic year 2015-2016. The cause is the low of teacher inovative in 

applies teaching method, the teacher still used monotones methode and makes 

student dind’t confidence speak in front of the class, and difficult to improving the 

idea/ideas on speak. The research problem how to improving speaking skills of 5th 

graders using poster-based time token method in sdn 1 rumak in academic year of 

2015-2016?. This research aimed to improving speaking skills of 5th graders using 

poster-based time token method in sdn 1 rumak in academic year of 2015-2016 . 

This research was used class-action research in two-cycle, every cycle consist of 

planning, actions,observation and evaluation then reflection. The data collection 

method were observation method, test method and documentation. The object of 

this research was SDN 1 Rumak in academic year of 2015-2016 and the subject of 

this research were 5th graders which consist of 29 students’. The result of this 

research shows that there were improving activity and the result of students’ 

learning from (siklus I to Siklus II) first cycle to second cycle. In sklus I, an 

improving in activity of teacher 12%, from 84% (good) on I cycle to go 96% (very 

good) on second cycle. On improving activity student 20% from 66,66% (active 

enough) on I cycle to 86,66% (active). The improving students speaking skill 

34,48%, from 55,17% to 89,65% on second cycle. These perentages showing the 

student speaking skills on II cycle on 85%. So it can be conclude that using poster-

based time token method can improving speaking skills students’. 

 

Key words: Speaking Skills, time token method, poster media. 



I. PENDAHULUAN 

Berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara dengan guru kelas V 

SDN 1 Rumak diperoleh informasi bahwa terdapat masalah dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada keterampilan berbicara. 

Hal ini dibuktikan dengan rata-rata nilai keterampilan berbicara siswa kelas 

V  adalah 68,27, dengan ketuntasan klasikal 41,37%. Artinya hanya 12 

orang dari 29 siswa yang nilainya sudah mencapai KKM (kriteria 

ketuntasan minimum) yang ditetapkan sekolah yaitu 72.  Sedangkan 58,62% 

siswa (17 orang) belum tuntas. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya 

keterampilan berbicara siswa kelas V SD 1 Rumak. Diantaranya, yaitu 

faktor guru, siswa dan lingkungan siswa. (1) Guru masih menggunakan 

metode yang monoton seperti ceramah yang menyebabkan guru cenderung 

lebih aktif berbicara dari pada siswa, (2) kurang inovasinya guru dalam 

mencari metode yang dapat meningkatkan keterampilan berbicara. 

Sedangkan faktor siswa; (1) kurang beraninya siswa dalam mengemukakan 

pendapat dan sarannya dalam diskusi kelas, hanya beberapa siswa saja yang 

berani mengemukakan pendapatnya, (2) siswa kesulitan dalam 

mengambangkan ide/gagasan dalam berbicara, banyaknya siswa yang tidak 

berani bertanya tentang materi yang belum dipahami karena penggunaan 

metode ceramah yang membuat anak pasif, (3) siswa cenderung bosan dan 

jenuh karena menggunakan metode yang monoton.  Dan faktor lingkungan 

antara lain; (1) masih kurangnya penggunanaan bahasa indonesia di 

lingkungan tempat tinggal karena masih menggunakan bahasa daerah, (2) 

kurangnya kesadaran dari masyarakat tempat tinggal pentingnya 

keterampilan berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya keterampilan 

berbica tersebut dapat disimpulakan bahwa permasalahan yang terjadi pada 

siswa kelas V SDN 1 Rumak yaitu diperlukannya sebuah metode yang 

menarik, tidak membosankan, dimana semua siswa aktif berbicara  tidak 



ada siswa yang diam, sehingga siswa tidak takut lagi mengeluarkan 

pendapat dan mengembangkan idenya.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah metode 

yang mampu meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Dalam hal ini, 

peneliti menggunakan metode time token berbasis media poster untuk 

mengatasi rendahnya keterampilan berbicara siswa. Huda (2014: 239) 

menyatakan bahwa time token digunakan untuk untuk melatih dan 

mengembangkan keterampilan sosial, agar siswa tidak mendominasi 

pembicaraan atau diam sama sekali.  

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian  berupa 

penelitian tindakan kelas (PTK). Hal ini untuk mengatasi rendahnya 

keterampilan berbicara siswa kelas V SD 1 Rumak, oleh karena itu lahirlah 

PTK yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Metode 

Time Token Berbasis Media Poster Siswa Kelas V SDN 1 Rumak Tahun 

Pelajaran 2015/2016”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

yaitu bagaimana peningkatan keterampilan berbicara melalui metode time 

token berbasis media poster siswa kelas V SDN 1 Rumak tahun pelajaran 

2015/2016? pemecahan masalah dalam penelitian ini dengan cara 

mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan melalui 

metode pembelajaran time token berbasis media poster. Adapun langkah-

langkah yang dilakukan: Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dasar. Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi 

klasikal. Guru memberi tugas kepada siswa. Guru memberikan sejumlah 

kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik per kupon pada setiap siswa. Guru 

membri kupon berbicara beupa gambar yang terdapat di poster. Satu kupon 

untuk satu kesempatan berbicara. Siswa dapat tampil lagi setelah bergiliran 

dengan siswa lainnya. Siswa yang telah habis kuponya tidak boleh berbicara 

lagi. Siswa yang masih memegang kupon harus berbicara sampai 

semuakuponya habis. Demikian seterusnya sampai semua anak berbicara. 

Guru memberikan sejumlah nilai berdasarkan waktu yang digunakan tiap 

siswa dalam berbicara. 



tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

peningkatan keterampilan  berbicara melalui metode pembelajaran time 

token berbasis media poster siswa kelas V SDN 1 Rumak tahun pelajaran 

2015/2016 dan Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa kelas V SDN 1 Rumak. 

II. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah: 

1. Keterampilan berbicara 

Pengertian Keterampilan berbicara 

Keterampilan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah 

kecakapan untuk menyelesaikan tugas, kecakapan seseorang untuk 

memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak atau berbicara 

(http//kbbi.web.id/terampil). 

Suharyanti (2011: 4) menyatakan bahwa berbicara (speaking) 

adalah perbuatan yang menghasilkan bahasa untuk komunikasi dan hal 

ini merupakan salah satu keterampilan yang mendasar, dalam 

mempelajari bahasa. 

2. Metode pembelajaran time token 

a. Pengertian Metode Pembelajaran Time Token (Kupon Berbicara) 

Arends (dalam Huda, 2014: 239) menyatakan bahwa time token 

merupakan salah satu contoh kecil dari penerapan pembelajaran 

demokratis di sekolah. 

b. Langkah-langkah Metode Time Token 

Huda (2014: 240) menyatakan bahwa adapun sintak dari 

metode time token adalah sebagai berikut: 

1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar. 

2) Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi klasikal. 

3) Guru memberi tugas kepada siswa. 

4) Guru memberikan sejumlah kupon berbicara dengan waktu ± 30 

detik per kupon pada setiap siswa. 



5) 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 kuponya tidak boleh 

berbicara lagi. Siswa yang masih memegang kupon harus berbicara 

sampai semuakuponya habis. Demikian seterusnya sampai semua 

anak berbicara. 

6) Guru memberikan sejumlah nilai berdasarkan waktu yang 

digunakan tiap siswa dalam berbicara. 

3. Media Poster 

. Sudjana dkk (2013: 54) menyatakan bahwa poster merupakan gagasan 

yang dicetuskan dalam bentuk ilustrasi gambar yang disederhanakan 

yang dibuat dalam ukuran besar, bertujuan untuk menarik 

perhatian,membujuk, memotivasi atau memperingatkan pada gagasan 

pokok, fakta atau peristiwa tertentu. 

Penelitian tindakan kelas yang berkaitan dengan keterampilan 

berbahasa khususnya berbicra telah banyak dilakukan, diantaranya: 

1. Imam Prayogo (2012) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Peningkatan keterampilan berbicara melalui metode time token 

arends dengan menggunakan media gambar pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia  siswa kelas IV SDN 02 Dukuh Mulyo kabupaten 

Patih tahun ajaran 2011-2012”.  

2. Kedua, Agum Fil’arsani (2014) telah mengadakan penelitian  

dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Time Token untuk Meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 

V SDN 3 Kembang kerang tahun pelajaran 2013-2014”.  

3. Ketiga, Siti Asyatul Laily (2014) telah mengadakan penelitian  

dengan judul “Meningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Model 

Pembelajaran Time Token Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Siswa Kelas V SDN 8 Aikemal  Tahun Pelajaran 2013-2014”. 



Kerangka berfikir dalam penelitian ini dimulai dari 

keterampilan berbicara siswa kelas V SDN 1 Rumak masih sangat 

rendah, hal ini di sebabkan oleh penggunaan metode pembelajaran 

yang kurang tepat. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat  

merupakan kunci keberhasilan untuk meningkatkan aktivitas dan 

prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, diperlukan metode 

pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berbicara 

siswa. Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah 

metode pembelajaran time token berbasis media poster. Metode ini 

merupakan metode pembelajaran yang menggunakan kupon 

berbicara, dengan kupon berbicara ini memungkinkan semua siswa 

dapat berbicara mengeluarkan pendapatnya, ide/gagasannya tidak 

ada siswa yang diam sama sakali. Penggunaan metode Time Token 

berbasis media poster ini dapat membuat keterampilan berbicara 

menjadi menarik, menyenangkan, sehingga siswa tidak cepat bosan 

dan jenuh. 

Diharapkan dengan Metode Time Token berbasis media 

poster dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas V 

SDN 01 Rumak Tahun Pelajaran 2015/2016.  

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah “jika metode pembelajaran time token berbasis 

media poster diterapkan dengan maksimal, keterampilan berbicara 

siswa kelas V SDN 1 Rumak Tahun Pelajaran 2015/2016 akan 

meningkat”. 

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian PTK dilakukan di SDN 1 Rumak Desa Rumak, Lombok 

Barat pada kelas V. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 17-27 Februari. 

Adapun yang bertindak sebagai observer adalah guru kelas V SDN 1 Rumak 

bernama ibu Baiq Kusumawati, S.Pd selaku observer aktivitas guru dan 

teman sejawat bernama Sindi Agustina yang mengobservasi aktivitas siswa. 



Dalam penelitian ini ada dua faktor yang menjadi fokus penelitian 

yaitu: guru dan siswa. Faktor guru yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

aktivitas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran keterampilan 

berbicara dengan menggunakan metode time token berbasis media poster. 

Sedangkan faktor siswa yang diteliti  dalam penelitian ini adalah Aktivitas 

siswa dan Hasil belajar siswa dalam pembelajaran keterampilan berbicara 

melalui metode time token berbasis media poster. 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel harapan dan variabel 

tindakan. Varibel harapan adalah keterampilan berbicara dan variabel 

tindakan adalah metode time token berbasis poster. Definisi variabel 

harapan keterampilan berbicara pada penelitian ini adalah keterampilan 

siswa dalam mengemukakan pendapat di depan kelas secara lancar setelah 

mengikuti pembelajaran time token berbasis media poster. Hal ini ditandai 

oleh kelancaran, pelafalan, intonasi, gerak tubuh, dan keberanian. Definisi 

variabel tindakan penelitian ini metode time token berbasis poster adalah 

metode yang mengharuskan siswa berbicara dengan menggunakan media 

poster dengan waktu 30 detik setiap siswa. Dalam hal ini siswa akan 

berdiskusi dengan masing-masing kelompok tentang peristiwa yang terjadi 

pada poster tersebut. Siswa diminta untuk mengurutkan secara runtun 

peristiwa yang terjadi di poster tersebut bersama kelompoknya. Kemudian 

masing-masing siswa dalam kelompok menjelaskan secara bergantian 

berdasarkan gambar yang terdapat di dalam poster, masing-masing siswa 

mendapat gambar yang berbeda. Setelah itu siswa diminta mengomentari 

gambar yang terdapat pada poster secara faktual dengan alasan yang 

mendukung. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK 

dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pelaksanaan 

dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan setiap siklusnya. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: Metode Observasi, metode tes, dan dokumentasi. Instrumen 



pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 

observasi dan lembar tes keterampilan berbicara. Lembar observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi siswa dan guru. 

Lembar observasi siswa digunakan untuk mengetahui aktivitas selama 

mengikuti proses pembelajaran dan lembar observasi guru digunakan untuk 

mengetahui aktivitas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode time token berbasis media 

poster.  

Adapun pedoman pengolahan data aktivitas guru dan siswa sebagai 

berikut: 

Persentase Aktivitas Guru  = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 % 

 

Persentase keaktifan  = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 % 

Keterampilan berbicara siswa dapat dilihat secara perorangan dan 

klasikal. 

a. Ketuntasan Individual  

Setiap Individu dalam proses pembelajaran dikatakan tuntas 

apabila memperoleh nilai ≥ 72. 

Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan nilai 

ketuntasan individu adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:  

NA   = Nilai Akhir 

SA  = Skor aktual yang diperoleh siswa  

SMi = Skor Maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

b. Ketuntasan Klasikal  

Indikator keberhasilan penelitian tindakan ini adalah 

tercapainya ketuntasan belajar dengan rumus: 

 

NA = 
𝑆𝐴

𝑆𝑀𝑖
 × 100 

KK = 
𝑃

𝑁
 × 100% 



 

Keterangan: 

KK = Ketuntasan Klasikal.  

P = Jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 72 (Nilai KKM). 

N = Jumlah Siswa yang ikut tes. 

Yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah: Adanya 

peningkatan aktivitas guru yang dapat dilihat dari peningkatan skor rata-

rata aktivitas guru dari skor rata-rata aktivitas sebelumnya dan minimal 

berindikator baik. Adanya peningkatan aktivitas belajar siswa yang 

dapat dilihat dari peningkatan skor rata-rata aktivitas belajar dari skor 

rata-rata aktivitas belajar sebelumnya dan minimal berkatagori aktif. 

Adanya peningkatan hasil belajar pada keterampilan berbicara siswa 

kelas V SDN 1 Rumak pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan 

ketuntasan klasikal mencapai ≥ 85%. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data Hasil Keterampilan Berbicara SDN 1 Rumak Siklus I 

No Aspek Kegiatan  Siklus I Siklus II Peningkatan 

1. Jumlah siswa 29 29 - 

2. Jumlah siswa mengikuti tes 29 29 - 

3. Nilai tertinggi 85 90 15 

4. Nilai terendah 65 65 - 

5.  Rata-Rata 75 79,48 4,8 

6 Jumlah siswa tuntas 16 26 10 

7 Jumlah siswa tidak tuntas 13 3  

KKM 75 75  

Ketuntasan Klasikal 55,17% 89,65% 34,48% 

 

Dari hasil evaluasi keterampilan berbicara yang dilakukan pada 

siklus I terdapat 16 orang siswa yang telah tuntas dan 13 orang siswa yang 

belum tuntas. Sehingga dari data tersebut diperoleh rata-rata 75 dengan 

persentase ketuntasan klasikal pada siklus I mencapai 55,17%. Persentase 

tersebut menunjukkan keterampilan berbicara siswa pada siklus I masih 

belum mencapai persentase ketuntasan klasikal yang sudah ditentukan yaitu 

85%. Sedangkan pada siklus II hasil evaluasi keterampilan berbicara 



terdapat 26 orang siswa yang telah tuntas dan 3 orang siswa yang belum 

tuntas. Sehingga dari data tersebut diperoleh rata-rata 79,48 dengan 

persentase ketuntasan klasikal pada siklus II mencapai 89,65%. Persentase 

tersebut menunjukkan keterampilan berbicara siswa pada siklus II sudah 

mencapai persentase ketuntasan klasikal yang sudah ditentukan yaitu 85%.  

Peningkatan hasil belajar siswa tidak lepas dari motivasi belajar 

yang diberikan oleh guru, motivasi belajar sangat penting dengan motivasi 

dapat meningkatkan keberanian siswa dalam berbicara sehingga 

keterampilan berbicara siswa meningkat dan dapat menumbuhkan semangat 

belajarnya. Salah satu penunjang keefektifan berbicara adalah keberanian 

dan semangat, Sebagaimana diungkapkan oleh Arsjad (dalam Resti dkk, 

2014: 292) bahwa untuk keefektifan berbicara, pembicara harus 

memperhatikan faktor kebahasaan dan nonkebahasaan, faktor non 

kebahasaan meliputi (1) keberanian/semangat, (2) kelancaran, (3) 

kenyaringan suara, (4) pandangan mata, (5) gerak-gerik dan mimik, (6) 

keterbukaan, (7) penalaran, dan (8) penguasaan topik. 

Dilihat dari tabel dan diagram di atas dapat dikethui bahwa terjadi 

peningkatan dari siklus I ke siklus II yang ditandai dengan peningkatan 

lembar observasi guru, lembar observasi siswa dan hasil keterampilan 

berbicara Hal-hal yang menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas guru, 

aktivitas siswa maupun hasil keterampilan berbicara tidak lepas dari kata 

belajar. belajar dari kekuran-kekurangan di siklus I, siklus II sudah terjadi 

perubahan peningkataan karena sudah dilakukan perbaikan di siklus II  yang 

disebabkan oleh proses belajar. Menurut Robert (dalam Supriadie dkk: 

2012: 29) menyatakan bahwa belajar adalah perubahan keterampilan yang 

terjadi pada diri manusia akibat melakukan kegiatan secara terus menerus 

(dari waktu-kewaktu) dan belajar bukan hanya dipengaruhi oleh proses 

pertumbuhan. 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan metode time 

token berbasis media poster dapat meningkatkan keterampilan berbicara 

siswa kelas V SDN 1 Rumak Tahun Pelajaran 2015/2016. 



V. KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa: a. Peningkatan aktivitas guru. Terjadi peningkatan 

aktivitas guru 12% yakni dari 84% (baik) pada siklus I menjadi 96% (sangat 

baik) pada siklus II. b. Peningkatan aktivitas siswa. Terjadi peningkatan 

aktivitas siswa 20% yakni dari 66,66% (cukup aktif) pada siklus I menjadi 

86,66% (aktif) pada siklus II. c. Peningkatan keterampilan berbicara siswa. 

Terjadi peningkatan keterampilan berbicara siswa 34,48% yakni dari 

55,17% pada siklus I menjadi 89,65% pada siklus II. 

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari 

hasil penelitian ini adalah:  

1. Bagi siswa 

a. Perlunya penggunaan  metode time token berbasis media poster bagi 

siswa karena membuat siswa menjadi semangat dalam mengikuti 

pelajaran  

b. Sebaiknya siswa terus berlatih menggunaan metode time token 

berbasis media poster dalam menumbuhkan keberanian dalam 

berbicara karena dengan metode ini siswa menjadi lebih aktif 

berbicara dalam proses pembelajaran. 

2. Bagi guru 

a. Sebaiknya guru terus menggunakan metode time token berbasis 

poster ini di dalam kelas karena mudah dalam pembuatannya, tidak 

mengeluarkan biaya yang banyak dan tidak rumit. 

b. Sebaiknya guru menggunakan metode time token berbasis media 

poster karena  sangat efektif meningkatkan keterampilan berbicara 

siswa 

 

 

 

3. Bagi Sekolah 



a. Hendaknya penelitian ini memberikan sumbangan positif dalam 

meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam mata pelajaraan 

bahasa indonesia. 

b. Dengan adanya penelitian menggunakan metode time token berbasis 

media poster seharusnya memberikan masukan bagi pengelola 

sekolah dalam menerapkan metode atau model  pembelajaran agar 

lebih bervariasi karena penggunaan metode dalam pembelajaran 

lebih efektif. 
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