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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe time token untuk meningkatkan 

percaya diri siswa kelas IV di salah satu sekolah dasar daerah Bandung, 

ditarik simpulan sebagai berikut. 

1. Proses pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe time token pada 

siklus I dan siklus II mengalami adanya penambahan kegiatan pada 

beberapa langkahnya berdasarkan hasil refleksi yang telah dilakukan. 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe time token tersebut 

yaitu siswa mendengarkan pokok materi dan tujuan pembelajaran 

kompetensi dasar. Siswa duduk secara heterogen untuk 

melaksanakan diskusi. Siswa melakukan diskusi untuk mengerjakan 

lembar kerja siswa (LKS) secara berkelompok. Siswa melakukan 

diskusi untuk mengerjakan lembar kerja siswa (LKS) secara 

berkelompok.  Siswa diberi satu kupon berbicara (setiap kupon 

memiliki pertanyaan yang berbeda-beda) dan dijawab saat itu juga. 

Siswa menyerahkan terlebih dahulu kupon tersebut sebelum 

menjelaskan jawaban atau pendapatnya di depan kelas. Setiap siswa 

bergiliran menjelaskan jawaban dari pertanyaan pada kupon yang 

didapatinya tanpa melihat teks selama ±30 detik di depan kelas. 

Siswa diberi sejumlah nilai sesuai waktu yang digunakan pada setiap 

menjelaskan sebuah jawaban di depan kelas satu persatu. Pada siklus 

I, peneliti hanya menerapkan peraturan pada langkah time token saja 

serta belum adanya peraturan kelompok, peraturan yang didampingi 

reward dan punishment, pemberian motivasi yang hanya sekilas 

serta belum adanya ice breaking. Pada siklus II, peneliti menerapkan 

peraturan kelompok, peraturan yang didampingi reward dan 

punishment secara keseluruhan, pemberian motivasi kepada setiap 

siswa serta adanya ice breaking disetiap sela-sela pembelajaran yang 

mulai tidak fokus dan kondusif. 

2. Pada siklus I ke siklus II terjadi peningkatan percaya diri siswa. 

Peningkatan tersebut dapat dilihat dari persentase perkriteria percaya 

diri siswa, nilai rata-rata perindikator percaya diri siswa serta nilai 

rata-rata percaya diri siswa telah mengalami peningkatan. Penerapan 
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pembelajaran kooperatif tipe time token dinyatakan dapat 

meningkatkan percaya diri siswa kelas IV sekolah dasar.
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5.2 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan penelitian ini, 

sebagai perbaikan dan tindak lanjut dari penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe time token untuk meningkatkan percaya diri siswa kelas 

IV sekolah dasar, peneliti memberikan beberapa rekomendasi 

berdasarkan temuan-temuan dan refleksi penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi siswa, penerapan pembelajaran kooperatif tipe time token yang 

telah peneliti lakukan pada penelitian ini merupakan pembelajaran 

kooperatif yang dapat meningkatkan percaya diri siswa karena 

pembelajaran kooperatif time token ini sudah memuat kegiatan 

diskusi, kegiatan siswa yang harus menjawab pertanyaan secara 

individu dari kupon berbicara yang didapatinya serta kegiatan yang 

mau tidak mau siswa harus berbicara di depan kelas. 

2. Bagi pihak sekolah, penerapan pembelajaran kooperatif tipe time 

token ini akan lebih menyenangkan apabila ditunjang dengan sarana, 

prasarana dan guru kreatif. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penerapan pembelajaran kooperatif tipe 

time token ini akan lebih efektif apabila dapat memaksimalkan waktu 

penelitiannya karena pada penelitian ini terdapat keterbatasan waktu 

yang dimiliki peneliti. 


