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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan model 

Time Token untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran IPS, 

maka dapat dikemukakan simpulan dan rekomendasi yang terkait dengan 

penelitian ini. 

 

A. Simpulan  

 Secara umum penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan 

model Time Token dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS, baik bagi siswa yang memiliki kemampuan berpikir tinggi, 

sedang, maupun rendah. Tetapi, bagi siswa yang memiliki kemampuan berpikir 

rendah harus diberi motivasi yang lebih dibandingkan  dengan siswa yang lainnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa simpulan yang 

diperoleh sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran mengalami perkembangan dari pelaksanaan tindakan 

siklus I ke siklus II. Pada siklus II, proses pembelajaran khususnya pada tahap 

penjelasan materi, pengelompokkan dan pembagian kupon bicara mengalami 

perubahan yaitu penjelasan materi dilakukan melalui penayangan power 

point, pengelompokkan disesuaikan dengan tempat duduk siswa dan  

pembagian kupon bicara dilakukan dengan memberikan satu kupon pada 

setiap siswa dan memberikan kupon yang berisi kata kunci materi pada setiap 

kelompok. Penjelasan materi melalui power point dilakukan agar siswa lebih 

fokus dan memperhatikan penjelasan guru, perubahan pembagian kelompok 

dilakukan agar siswa merasa nyaman dalam melakukan diskusi kelompok dan 

kerja samanya dapat terjalin. Pembagian kupon bicara menjadi satu setiap 

siswa dilakukan agar semua siswa memperoleh kesempatan untuk berbicara 

(mengemukakan gagasannya), dan pemberian kupon yang berisi kata kunci 

materi pada setiap kelompok dilakukan agar siswa dapat memecahkan 

masalah secara bersama-sama.  
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2. Keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran IPS mengalami peningkatan 

setelah  menerapkan model Time Token  dalam proses pembelajarannya. Hal 

ini terlihat dari indikator-indikator keaktifan belajar yaitu perhatian, kerja 

sama dan hubungan sosial, mengemukakan gagasan, dan pemecahan masalah 

mengalami peningkatan.  Hal ini dikarenakan adanya perubahan proses 

pembelajaran yang lebih baik dari siklus I ke siklus II, yaitu pada langkah 

penjelasan materi, pengelompokkan siswa dan pembagian kupon bicara. 

Dengan adanya penjelasan materi melalui power point siswa menjadi lebih 

fokus dan memperhatikan penjelasan guru. Dengan adanya perubahan 

pembagian kelompok sesuai dengan tempat duduk siswa, kerja sama antar 

siswa dapat terjalin dan saling menghargai satu sama lain, karena siswa 

merasa nyaman dalam melakukan diskusi kelompok. Dengan adanya 

pembagian satu kupon bicara kepada setiap siswa, semua siswa dapat 

berbicara (mengemukakan gagasannya) tanpa ada pendominasian oleh siswa 

tertentu. Dengan adanya kupon yang berisi kata kunci materi, siswa dapat 

memecahkan masalah secara bersama-sama melalui bertanya kepada guru 

atau kepada teman sekelompok. 

 

B. Rekomendasi 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa rekomendasi yang diberikan 

adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Guru 

Model Pembelajaran Time Token  dapat dijadikan alternatif bagi guru untuk 

menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan melibatkan 

keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran. Ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan oleh guru apabila akan menerapkan model Time Token  

pada pembelajaran IPS diantaranya:  

a. Model Time Token untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa cocok 

digunakan bagi siswa yang memiliki kemampuan berpikir tinggi dan 

sedang, bagi siswa yang memiliki kemampuan rendah juga bisa, tetapi 

harus dengan motivasi yang lebih dari guru. 
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b. Model Time Token akan lebih efektif untuk meningkatkan keaktifan 

belajar siswa dalam bekerja sama dan mengemukakan gagasannya 

melalui pengelompokkan sesuai tempat duduk siswa dengan jumlah 

kelompok 2-3 orang. 

c. Siswa yang masih belum berani untuk berbicara sebaiknya guru 

memberikan metode lain agar siswa dapat berani untuk berbicara 

mengungkapkan pendapatnya. 

d. Siswa yang memiliki kemampuan tinggi harus diarahkan oleh guru agar 

mau membimbing temannya yang mempunyai kemampuan kurang. 

e. Penggunaan kupon bicara harus disesuaikan dengan pertimbangan jumlah 

siswa dan alokasi waktu pembelajaran. 

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya dapat dilakukan dengan mencoba memberikan 

selingan berupa variasi metode pembelajaran dan pemanfaatan media 

pembelajaran agar siswa tidak mengalami kejenuhan dalam proses 

pembelajarannya. 


