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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelajaran Bahasa Indonesia menekankan pentingnya penguasaan empat 

keterampilan dasar berbahasa yang meliputi keterampilan menyimak, 

keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. 

Keterampilan dasar berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa salah satunya 

adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan inti dari 

proses pembelajaran bahasa di sekolah karena siswa dapat berkomunikasi di 

dalam maupun di luar sekolah sesuai dengan perkembangan. Keterampilan 

berbicara tidak hanya berkaitan dengan pembelajaran Bahasa Indonesia, tetapi 

keterampilan berbicara merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi 

dengan baik.  

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan 

guru kelas IVB di SD Negeri 1 Tambaksogra, keterampilan berbahasa yang 

dimiliki oleh siswa masih kurang. Khususnya pada keterampilan berbicara dan 

sikap percaya diri masih kurang karena model pembelajaran yang kurang 

memberikan kesempatan siswa untuk berlatih. Keterampilan berbicara itu 

sendiri dipandang memiliki peranan sentral dalam tujuan berbahasa tanpa 

mengabaikan keterampilan berbahasa yang lain. Keterampilan berbicara adalah 

keterampilan mengucapkan bunyi artikulasi atau mengucapkan kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. 
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Beberapa siswa ada yang sudah berani mengungkapkan pendapatnya, 

namun ada juga yang masih takut bahkan berkeringat dingin ketika 

mengeluarkan pendapatnya dihadapan siswa lain. Selain mengembangkan 

keterampilan berbicara, guru juga harus memperhatikan sikap percaya diri 

yang dimiliki oleh setiap siswa. Adywibowo (2010: 40) menyatakan bahwa 

rasa percaya diri (self-confidence) adalah keyakinan seseorang akan 

kemampuan yang dimiliki untuk menampilkan perilaku tertentu atau untuk 

mencapai target tertentu. Siswa kurang percaya diri ketika menjelaskan 

pendapatnya di kelas. Hal tersebut mengakibatkan siswa terbata-bata dalam 

berbicara di depan kelas. 

Sesuai hasil wawancara guru kelas IVB di SD Negeri 1 Tambaksogra 

yang menyatakan bahwa: 

“Siswa mengalami kesulitan dalam berintonasi dan berekspresi, sehingga 

siswa saling menunjuk jika guru meminta salah satu siswa maju 

menyampaikan pendapatnya. Siswa ketika diminta menyampaikan 

pendapatnya masih ragu dan takut untuk menyampaikan hasil diskusinya. 

Kondisi ini membuat siswa dalam keterampilan berbahasa belum baik dan 

benar, sehingga akan berdampak pada rasa percaya diri yang kurang 

memuaskan.” 

 

Berdasarkan permasalahan di atas bahwa sikap percaya diri dan 

keterampilan berbicara siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas IVB 

SD Negeri 1 Tambaksogra masih rendah dan perlu ditingkatkan. Guru dan 

peneliti berkolaborasi untuk memilih model pembelajaran yang sesuai dengan 

permasalah tersebut. Model pembelajaran yang ditentukan oleh guru dan 

peneliti agar siswa dapat berkomunikasi dengan baik adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran time token. Model pembelajaran time token 

Upaya Meningkatkan Sikap…, Yunita Dewi Saputri, FKIP, UMP, 2017



3 
 

 
 

atau Kartu Bicara merupakan salah satu model pembelajaran berinovasi yang 

dapat memberikan keleluasaan kepada keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran. Siswa dapat melatih keterampilan berbicara jika guru mau 

menerapkan model time token. Rasa percaya diri siswa juga dapat meningkat 

karena model time token memberikan kesempatan berbicara untuk masing-

masing siswa.  

Model pembelajaran time token adalah salah satu model yang cocok 

untuk menumbuhkan semangat, dan menghindari siswa yang lebih suka 

berbicara dengan teman atau siswa yang suka diam. Siswa yang malu dalam 

menyampaikan gagasannya menjadi lebih berani dan percaya diri dalam 

menyampaikan gagasannya. Time token atau Kartu Bicara menjadi salah satu 

media yang akan menumbuhkan keberanian siswa dalam menyampaikan 

pendapatnya atau tanggapannya. Model Pembelajaran time token lebih berpusat 

kepada siswa dan guru hanya menjadi pengarah dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Sikap 

Percaya Diri Dan Keterampilan Berbicara Pada Materi Berbalas Pantun 

Melalui Model Pembelajaran Time Token di Kelas IVB SD Negeri 1 

Tambaksogra”. 

B. Rumusan Masalah Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini dapat diuraikan menjadi pertanyaan 

penelitian sebagai berikut:  
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1. Apakah penggunaan model pembelajaran Time token dapat meningkatkan 

sikap percaya diri siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas IVB SD 

Negeri 1 Tambaksogra? 

2. Apakah penggunaan model pembelajaran Time token dapat meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 

IVB SD Negeri 1 Tambaksogra? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian tindakan kelas ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan sikap percaya diri siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

kelas IVB melalui model pembelajaran time token di SD Negeri 1 

Tambaksogra. 

2. Meningkatkan keterampilan berbicara siswa pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia kelas IVB melalui model pembelajaran time token di SD Negeri 1 

Tambaksogra. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis 

maupuan praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah sebagai acuan guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di kelas dengan mengembangkan model 

pembelajaran time token pada pembelajaran Bahasa Indonesia dan sebagai 

acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

1) Menambah informasi guru dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas dengan menggunkan model pembelajaran Time token. 

2) Menambah wawasan dan pengetahuan guru tentang salah satu model 

pembelajaran yang dapat dilakukan dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 

3) Meningkatkan motivasi guru dalam melakukan proses pembelajaran 

yang lebih menarik dan menyenangkan. 

b. Bagi siswa 

1) Meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang sudah diajarkan oleh guru. 

2) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran. 

3) Memberikan motivasi bahwa Bahasa Indonesia itu menyenangkan. 

c. Bagi sekolah 

1) Memberikan masukan bagi sekolah dalam mengambil kebijakan 

untuk model pembelajaran sehingga akan meningkatkan mutu dan 

keberhasilan dalam pembelajaran. 

2) Meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia disekolah. 

3) Memberikan inovasi dalam proses belajar mengajar di kelas 

sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas yang 
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nantinya juga dapat meningkatkan kualitas sekolah dan citra sekolah 

juga dapat lebih baik lagi. 

d. Bagi peneliti 

1) Menambah pengetahuan mengenai proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran time token. 

2) Menambah wawasan dan pengalaman dalam proses penelitian ini. 
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