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ABSTRAK 

Latar belakang penelitian ini adalah hasil belajar Bahasa Indonesia kelas 
IV SDN 24 Cakranegara masih berada di bawah KKM. Hal ini karena metode 
yang digunakan guru kurang bervariasi, sehingga siswa kurang aktif dan 
berdampak pada rendahnya aktivitas dan hasil belajar. Penelitian ini bertujuan 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 24 Cakranegara dalam 
kemampuan menggunakan tanda baca melalui pendekatan pembelajaran 
kooperatif tipe consept sentence. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas dan dilakuakan dalam 2 siklus, dimana setiap siklus terdiri dari 2 kali 
pertemuan dan pada pertemuan ke-2 dalam setiap siklus dilaksanakan evaluasi 
sedangkan untuk belajar bersama kelompok dilakukan setiap kali pertemuan 
dalam 2 siklus. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 24 Cakranegara 
yang berjumlah 35 siswa. Data hasil belajar siswa diperoleh melalui tes evaluasi 
sedangkan data aktivitas siswa dan aktivitas guru diperoleh melalui lembar 
observasi. Dari hasil penelitian diperoleh skor aktivitas dan hasil belajar dalam 2 
siklus mengalami peningkatan. Pada siklus I skor rata-rata aktivitas guru adalah 
19,20 dengan kategori sangat baik dan pada siklus II skor rata-rata aktivitas guru 
adalah 19,65 dengan kategori sangat baik. Untuk data aktivitas siswa pada siklus I 
skor rata-rata  aktivitas belajar siswa adalah 19,20 dengan kategori aktif 
sedangkan pada siklus 2 skor rata-rata aktivitas belajar siswa adalah 19,25 dengan 
kategori sangat aktif. Selain itu nilai rata-rata ketuntasan klasikal hasil belajar 
siswa pada siklus I  45% dan pada siklus II nilai rata-rata ketuntasan klasikal hasil 
belajar siswa mencapai 82,5%. Hai ini menunjukan terjadi peningkatan aktivitas 
siswa dan hasil belajar siswa. 

 

Kata-kata Kunci: Pendekatan Pembelajaran Kooperatif Tipe Consept Sentence, 
Hasil Belajar. 



4 
 

THE ENHANCEMENT ABILITY TO USE PUNCTUATION OF THE 
SENTENCE IN INDONESIAN LANGUAGE WITH COOPERATIVE 

LEARNING APPROACH OF CONCEPT SENTENCE TYPE TO 
STUDENTS CLASS IV SDN 24 CAKRANEGARA ACADEMIC YEAR 

2015/2016  

By: 
Ni Made Enita Kusuma, Ida Bagus Kade Gunayasa, dan Muhammad Makki 

Teacher Education Courses Elementary Schools 
Department of Science Education, FKIP  MataramUniversity 

Email: mdenitakusuma@gmail.com 
 

ABSTRACT 

The background of this research is student learning outcomes of 
Indonesian Language class IV SDN 24 Cakranegara are still under the minimum 
passing grade (KKM). This is due to the lack varied of teacher’s method make 
students are lake active and affect to lake of student activity and learning 
outcomes. The purpose of this research is to improve student learning outcomes 
class IV SDN 24 Cakranegara in ability to use punctuation with cooperative 
learning approach of concept sentence type. This research is classroom action 
research and conducted in two cycles and in each cycle consisting of 2 meetings. 
In the second meeting in every cycle carried out an evaluation. Subject in this 
research is 35 students in class IV SDN 24 Cakranegara. The data of student 
learning outcomes collecting from evaluation test and data of student and teacher 
activity collecting from observation sheet. Base on the result obtain activity score 
and learning outcomes in 2 cycle increasing. Teacher activity in the first cycle 
showing the average score of 19,20 with very good category, and the second cycle 
of teacher activity average score of 19,65 with very good category. While, student 
learning activity in the first cycle obtained the average score of 19,20 with active 
category and the second cycle of student learning outcomes average score of 
19,25 with very active category. Similarly, student learning outcomes in the first 
cycle with classical completeness of 45% and the second cycle of student learning 
outcomes with classical completeness of 82,5%. This is shows an increase in 
student activity and student learning outcomes. 

 

Key words: Cooperative Learning Approach of Concept Sentence Type, Learning 
        Outcomes.  
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A. PENDAHULUAN  

 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya 

interaksi stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk 

perubahan yang dialami siswa dalam menstimulus suatu respon. Dalam 

proses pembelajaran perubahan–perubahan yang terjadi senantiasa bertambah 

dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. 

Sehingga semakin banyak usaha belajar dilakukan, semakin banyak pula 

perubahan positif  yang diperoleh. Proses kegiatan belajar anak di sekolah 

tidak lepas dari peran penting seorang guru, mulai dari cara guru menciptakan 

suasana belajar yang kondusif sehingga peserta didik tidak jenuh dalam 

proses belajar mengajar. 

Dewasa ini guru dituntut untuk lebih inovatif dalam menyampaikan 

materi di dalam kelas guna menarik perhatian siswa. Bila siswa merasa bosan 

dan tidak tertarik pada metode mengajar karena  guru yang monoton maka 

dapat berdampak pada prestasi belajar siswa. Seperti pembelajaran sastra atau 

Bahasa Indonesia yang kerap kali dianggap sebagai mata pelajaran yang  

panjang dan membosankan. Sedangkan  jam pelajaran Bahasa Indonesia yang 

panjang dimaksudkan agar dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Bahasa Indonesia dalam penerapannya tidak memiliki rumus-rumus khusus 

seperti pada pembelajaran matematika atau fisika melainkan berupa teori-

teori yang menyebabkan siswa tidak merasa tertantang dan tidak merasa sulit 

dalam menerima pelajarannya. 

Untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan pembelajaran Bahasa 

Indonesia, guru memiliki peran penting dalam pelaksanaan skenario 

pembelajaran. Dimana guru dituntut untuk memilih metode-metode 

pebelajaran yang menyenangkan serta mentang siswa untuk mau belajar dan 

yang sesuai dengan materi dan karakteristik siswa. Keterampilan guru dalam  

berinovasi dalam menyampaikan materi pelajaran juga akan sangat 

membantu mambangkitkan gairah belajar siswa  Dengan demikian 
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diharapkan akan dapat memaksimalkan proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas. 

Para guru seringkali menyampaikan materi bahasa dan sastra Indonesia 

apa adanya (Konvensional), sehingga pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia cenderung membosankan dan kurang menarik perhatian siswa. 

Sedangkan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki KKM 70 

tergolong masih standar atau tidak terlalu tinggi, tetapi dalam pelaksanaannya 

banyak siswa yang mendapat nilai dibawah KKM. Berdasarkan hasil 

observbasi yang dilakukan pada kelas IV SDN 24 Cakranegara, Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) Bahasa Indonesia adalah 70 dan dari 35 siswa,  

21 siswanya mendapat nilai dibawah KKM. Hal ini berarti 60% dari jumlah 

siswa dinyatakan belum lulus, sedangkan harapan Ketuntasan Klasikal 80%. 

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia adalah metode Concept Sentence yaitu metode pembelajaran yang 

mengelompokkan siswa secara heterogen dan memberikan lembar kerja siswa  

(LKS) yang sesuai dengan materi untuk dikerjakan secara berkelomok 

maupun individu, dengan demikian situasi belajar dikelas akan lebih 

menyenangkan dan siswa dapat belajar sekaligus bermain, hal ini dapat 

mengurangi kejenuhan siswa belajar dikelas serta siswa dituntut lebih aktif 

dalam proses pembelajarannya. 

Banyak yang menjadi permasalahan dalam proses pembelajaran dikelas, 

salah satunya adalah metode pembelajaran yang diterapkian oleh guru itu 

sendiri. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah metode pembelajaran 

mempengaruhi motivasi belajar siswa? Atau bagaimanakah cara 

meningkatkan hasil belajar siswa? Untuk dapat menjawab permasalahan 

tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Peningkatan Kemampuan Menggunakan Tanda Baca Dalam Kalimat Bahasa 

Indonesia Dengan Pendekatan Pembelajaran Kooperatif Tipe Concept 

Sentence Pada Siswa Kelas IV SDN 24 Cakranegara Tahun Pelajaran 

2015/2016”. 
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B. KAJIAN TEORI 

 

1. Pengertian kemampuan 

Stephen P. Robbins & Timonthy A. Judge, (2009:57) (dalam 

http://eprints.uny.ac.id/8549/3/BAB%202-06504241020.pdf) kemampuan 

(ability) berarti kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam 

tugas dalam suatu pekerjaan. Sehingga dapat disimpulkan kemampuan 

adalah kesanggupan atau kecakapan seorang individu dalam menguasai 

suatu keahlian dan digunakan untuk mengerjakan beragam tugas dalam 

suatu pekerjaan. 
2. Kemampuan kognitif 

Menurut Anas Sudijono (2001: 49) ranah kognitif adalah ranah 

yang mencakup kegiatan mental (otak). Robert M. Gagne dalam 

W.S.Winkel (1996: 102) juga menyatakan bahwa ”ruang gerak pengaturan 

kegiatan kognitif adalah aktivitas mentalnya sendiri.” 

3. Penggunaan Tanda Baca 

Penggunaan tanda baca dan pemakain huruf yang tidak tepat akan 

menyulitkan pembaca dalam menemukan makna bacaan tersebut. Oleh 

karena itu, sebelum menuangkan ide dalam bentuk tulisan, pemahaman 

kaidah tanda baca harus dikuasai. Ejaan Yang Disempurnakan memiliki 

beberapa bagian diantaranya: 

1. Pemakaian huruf abjad, vokal, konsoman, diftong. 

2. Pemakaian hurug kapital dan huruf miring. 

3. Penulisan kata dasar, kata turunan, kata ulang, kata ganti, kata 

depan, dll. 

4. Penulisan unsur serapan, dan 

5. Pemakaian tanda baca. 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penggunaan EYD 

dalam pemakaian tanda baca. Setiap tanda baca  memiliki fungsi 

tersendiri. Menurut Team Yayasan Pendidikan Haster (2000: 4-21) pada 
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penggunaan tanda baca dalam EYD dibagi dalam beberapa kelompok, 

diantaranya: 

a. Tanda titik (.) 

b. Tanda koma (,) 

c. Tanda titik dua (:) 

d. Tanda hubung (-) 

e. Tanda tanya (?) 

f. Tanda seru (!) 

g. Tanda kurung (()) 

h. Tanda petik dua (“...”) 

i. Tanda garis miring (/) 

4. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Slavin (dalam Isjoni, 2009: 15) mengemukakan, ”In coopertive 

learning methods, student work togetherin four member team tomaster 

material initially presented by the teacher ”. dari uraian tersebut dapat 

dikemukakan bahwa cooperative learning adalah suatau model 

pembelajaran dimana dalam sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga 

merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. 

5. Pengertian Consept Sentence 

Menurut Kiranawati (2007: 8) mendefinisikan consept sentence 

merupakan model pembelajaran yang menekankan pada siswa dibentuk 

kelompok heterogen kemudian setiap kelompok yang sudah dibentuk 

masing-masing membuat kalimat dengan minimal 4 kata kunci sesuai 

materi yang disajikan. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Erman 

(2009: 5) model consept sentence adalah model pembelajaran dengan cara 

siswa dibentuk berkelompok dan membuat kalimat dengan minimal 4 kata 

kunci sesuai dengan materi yang disajikan guru. Consept sentence adalah 

suatu teknik atau variasi dari cooperativ learning yang dikembangkan oleh 

Robert E. Slavin dari The John Hopkins University. 
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6. Langkah-Langkah Pembelajaran kooperatif tipe consept sentence 

Menurut Taniredja, dkk (2011: 118) langkah – langkah penerapan 

Consept Sentence, antara lain: (1)Guru menyampaikan kompetensi yang 

ingin dicapai. (2)Guru menyajikan materi secukupnya. (3)Guru 

membentuk kelompok yang anggotanya ± 4 orang secara heterogen. 

(4)Guru menyajikan beberapa kata kunci sesuai materi yang disajikan. 

(5)Tiap kelompok membuat beberapa kalimat dengan menggunakan kata 

kunci yang didapat. (6)Hasil diskusi kelompok didiskusikan kembali 

secara pleno yang dipandu oleh guru. (7)Kesimpulan. 

7. KERANGKA BERPIKIR 

Salah satu pendekatan  pembelajaran yang cocok digunakan dalam 

pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia adalah Pendekatan 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Consept Sentence.  

Semakin menyenangkan pembelajaran yang dialami siswa maka 

secara tidak langsung siswa mendapat pembelajran yang bermakna dan 

dengan siswa terlibat langsung maka akan mengurangi kejenuhan siswa 

dalam belajar Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengan demikian hasil belajar 

siswa akan semakin meningkat. 

8. HIPOTESIS 

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis peneltian ini 

adalah jika pendekatan pembelajaran kooperatif tipe consept sentence 

diterapkan secara optimal, maka hasil belajar Bahasa Indonesia dalam 

menggunakan tanda baca peserta didik di kelas IV SDN 24 Cakranegara 

akan meningkat. 

C. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Seting Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN 24 Cakranegara. 

Dilaksanakan dalam 2 siklus dimana setiap siklus terdiri dari 2 kali 

pertemuan dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. pertemuan dilaksanakan 

hari selasa dan kamis setiap siklusnya. Siklus I dilaksanakan tanggal 16 
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Agustus dan 18 agustus 2016. Dan dilanjutkan siklus II pada tanggal 30 

Agustus dan 1 September. 

2.  Subjek dan Observer Penelitian 

Subjek Penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 24 Cakranegara. 

Jumlah siswa sebanyak 35 siswa terdiri dari 22 laki-laki dan 13 

perempuan. Observer Penelitian adalah wali kelas IV SDN 24 

Cakranegara, yaitu Azis Ali Bukhari, A.Md dan rekan sebaya. 

3. Faktor yang Diteliti 

Faktor Guru yang diamati adalah Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan Pendekatan Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Consept Sentence. Sedangkan Faktor Siwanya adalah 

Aktivitas pembelajaran dan hasi belajar siswa yang timbul sebagai dampak 

penerapa Pendekatan Pembelajaran Kooperatif Tipe Consept Sentence. 

4. Variabel Penelitian 

Definisi Operasional Variabel Harapan dari penelitian ini adalah 

peningkatan kemampuan dalam menggunakan tanda baca. Definisi 

Operasional Variabel Tindakan yang digunakan dalam penelitan ini 

adalah penerapan Pendekatan Pembelajaran Kooperatif Tipe Consept 

Sentence. 

5. Rancangan Penelitian dan Langkah-langkah Penelitian 

Rancangan Penelitian ini akan dilaksanakan dalam dua siklus, dimana 

setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan, tahap pengamatan/ observasi, dan refleksi. 

6. Metode Pengumpulan Data 

1) Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data berasal berasal dari siswa kelas IV 

SDN 24 Cakranegara, yaitu aktivitas dan hasil belajar siswa dan 

aktivitas guru. 

2)Jenis Data 
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a. Data kualitatif berupa data hasil observasi dan pengamatan 

terhadap pelaksanaan penelitian. 

b. Data kuantitatif berupa hasil evaluasi belajar siswa. 

7. Teknik Pengumpulan Data 

1) Tes yang digunakan tes completion. 

2) Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis.  

3) Dokumentasi penelitian ini menggunakan metode dokumentasi berupa 

pengumpulan data dengan mengambil gambar berupa foto. 

8. Instrumen Pengumpulan Data 

a. Lembar Observasi  

a) Lembar Observasi Aktivitas Siswa: (a) Kesiapan mengikuti 

pelajaran. (b)Ketertarikan siswa dalam proses pembelajran. 

(c)Ketertiban siswa dalam proses pembelajaran (d)Aktivitas siswa 

dalam mengerjakan tugas kelompok. (e)Aktivitas siswa dalam 

mengerjakan tugas individu (f)Aktivitas siswa dalam 

menyimpulkan pelajaran. 

b) Lembar Observasi Aktivitas Guru: (a)Perencanaan dan persiapan 

penyelenggaraan pembelajaran. (b)Pemberian motivasi dan 

apersepsi serta pengkondisian siswa. (c)Pemberian bimbingan saat 

proses belajar-mengajar. (d)Bimbingan saat proses diskusi. 

(e)Pemberian umpan balik terhadap hasil diskusi. (f)Menutup 

pelajaran. 

9. Teknik Analisis Data 

1. Data Aktivitas Belajar Siswa 

1) Menentukan skor aktivitas siswa secara klasikal untuk masing-

masing deskriptor, yaitu: 

a. Skor 4 diberikan jika deskriptor yang nampak sangat aktif. 

b. Skor 3 diberikan jika deskriptor yang nampak cukup aktif 

c. Skor 2 diberikan jika deskriptor yang nampak kurang aktif. 

d. Skor 1 diberikan jika deskriptor yang nampak tidak aktif. 
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2) Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMI) dengan rumus: 

 

 

Keterangan : 

SMI  = Skor Maksimal Ideal 

n  = banyaknya indikator 

x  = skor maksimal masing-masing indikator     

(Nurkancana, 1990: 100) 

3) Menentukan Ketuntasan Individu 

Keterangan: 

NA = Nilai Akhir 

SA  = Skor yang diperoleh siswa 

SMi = Skor Maksimal ideal  (Purwanti, 2011: 207) 

4) Menentukan Ketuntasan Klasikal 

 

Keterangan: 

KK = Ketuntasan Klasikal 

P    = Jumlah siswa yang memperoleh nilai (KKM) 

N    = Jumlah siswa yang mengikuti tes 

(Nurkancana, 1990) 

5) Menentukan nilai rata-rata 

 

 

Keterangan: 

M   = Nilai rata-rata ideal hasil belajar 

∑푋 = Jumlah seluruh skor 

푁    = Jumlah siswa yang mengikuti tes (Sudjana, 

2011: 125) 

  

SMI = n . x 

NA =  푥 100 

KK =  푥 100 % 

M = ∑  



13 
 

6) Menentukan Mean ideal 

 

 

Keterangan : 

Mi  = Mean idal 

SMI  = Skor Maksimal Ideal 

7) Menentukan Standar Deviasi ideal 

 

Keterangan : 

SDi =  Standar Deviasi ideal 

Mi = Mean Ideal 

(Nurkancana, 1990: 100) 

8) Menentukan skor untuk completion type: 

 

  

Keterangan:  

S      = skor 

∑푅 = jumlah jawaban yang benar 

Wt   =  weight/ bobot 

9) Menentukan Kriteria Aktivasi Siswa 

a. Banyak indikator    =  6 

b. Banyak deskriptor tiap indikator   = 3 

c. Skor maksimal tiap indikator  =  4 

Berdasarkan skor standar yang telah ditentukan maka 

kriteria untuk menentukan aktivitas siswa dijabarkan berdasarkan 

pada tabel 3.1 berikut ini: 

Mi =  푥 푆푀퐼 

SDi =  푥 푀푖 

S = ∑푅 x Wt 
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Tabel 3.1 

Kriteria untuk menentukan aktivitas belajar siswa 

INTERVAL SKOR KATEGORI 

X > Mi + 1,5 SDi X > 18 Sangat Aktif 

Mi + 0,5 SDi ≤ 푋 < Mi + 1,5 SDi 14 ≤ 푋 <18 Aktif 

Mi – 0,5 SDi ≤ 푋 < Mi + 0,5 SDi 10 ≤ 푋 <14 Cukup Aktif 

Mi – 1,5 SDi ≤ 푋 < Mi – 0,5 SDi 6 ≤ 푋 < 10 Kurang Aktif 

푋 < Mi – 1,5 Sdi X < 6 Sangat Kurang Aktif 

X = Skor yang dicapai siswa pada seluruh indikator. 

2. Data Aktivasi Mengajar Guru 

1) Analisis data aktivitas guru 

a. Banyak indikator    =  6 

b. Banyak deskriptor tiap indikator   = 3 

c. Skor maksimal tiap indikator  =  4 

Berdasarkan skor standar yang telah ditentukan maka 

kriteria untuk menentukan aktivitas mengajar guru dijabarkan 

berdasarkan pada tabel 3.2 berikut ini:  

Tabel 3.2 

Kriteria untuk menentukan aktivitas mengajar guru 

INTERVAL SKOR KATEGORI 

X > Mi + 1,5 SDi X > 18 Sangat Baik 

Mi + 0,5 SDi ≤ 푋 < Mi + 1,5 SDi 14 ≤ 푋 <18 Baik 

Mi – 0,5 SDi ≤ 푋 < Mi + 0,5 SDi 10 ≤ 푋 <14 Cukup Baik 

Mi – 1,5 SDi ≤ 푋 < Mi – 0,5 SDi 6 ≤ 푋 < 10 Kurang Baik 

푋 < Mi – 1,5 Sdi X < 6 Sangat Kurang Baik 

X = Skor yang dicapai guru pada seluruh indikator. 

10. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah jika: 

1. Aktivitas belajar siswa meningkat dengan minimal berkategori aktif. 

2. Aktivitas guru dalam proses pembelajaran minimal berkategori baik. 
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3. Aktivitas guru dalam menerapkan Pendekatan Pembelajaraan 

Kooperatif Tipe Consept Sentence meningkatkan ketuntasan klasikal 

menjadi 80%. 

D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Hasil Penelitian Yang Diperoleh Sebagai Berikut: 

Data Perbandingan hasil observasi aktivitas guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa dari siklus I dan siklus II 

   

Seperti yang telah tertera pada tabel 4.7 diatas dapat di jabarkan 

sebagai berikut: 

1) Aktivitas guru secara berturut-turut pada siklus I adalah 19,20 dan pada 

siklus II 19,65 dengan kriteria sangat baik.  

2) Rata-rata skor aktivitas siswa secara berturut-turut pada siklus I adalah 

16,95 dengan kriteria aktif dan pada siklus II adalah 19,25 dengan kriteria 

sangat aktif .  

3) Sedangkan pada hasil belajar siswa dimana nilai tes individu digabungkan 

dengan hasil tes evaluasi pada siklus I secara berturut-turut adalah 49,55 

dengan ketuntasan klasikal 56% dimana hal ini belum mencapai 

ketuntasan klasikal yang diinginkan. Dan pada siklus II rata-rata skor 

adalah 79,8 dengan ketuntasan klasikal 82, 5%. 

No Siklus 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 
Hasil Belajar 

Siswa 
Ket 

Skor Kriteria Skor Kriteria Skor 
Ketuntasa

n Klasikal 

1. I 
Pertemuan I 18,9 Sangat Baik 15,8 Aktif   35,4 26% 

Belum 

Tercapai 
Pertemuan II 19,5 Sangat Baik 18,1 Sangat Aktif 63,71 66% 

Rata-Rata Skor Total 19,20 Sangat Baik 16,95 Aktif  49,55 45% 

2 II 
Pertemuan I 19,81 Sangat Baik 18,5 Sangat Aktif  82,2 74% 

Tercapai  Pertemuan II 19,5 Sangat Baik  20,1 Sangat Aktif  77,4 91% 

Rata-Rata Skor Total 19,65 Sangat Baik 19,25 Sangat Aktif  79.8 82,5 
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E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka pelaksanaan 

pendekatan pembelajaran kooperatif tipe consept sentence pada siswa 

kelas IV SDN 24 Cakranegara menunjukkan hasil penelitian, yaitu terjadi 

peningkatan aktivitas guru pada siklus I adalah 19,20 dan pada siklus II 

19,65 dengan kategori sangat baik (X > 18) dan rata-rata skor aktivitas 

siswa pada siklus I adalah 16,95 dengan kategori aktif (14 ≤ 푋 < 18). 

Sedangkan pada siklus II adalah 19,25 dengan kategori sangat aktif (X 

> 18). Pada hasil belajar siswa dimana nilai tes evaluasi siklus I secara 

berturut-turut adalah 49,55 dengan ketuntasan klasikal 45% dimana hal ini 

belum mencapai ketuntasan klasikal yang diinginkan. Dan pada siklus II 

rata-rata skor adalah 79,8 dengan ketuntasan klasikal 82%. Maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada 

kemampuan menggunakan tanda baca dalam kalimat Bahasa Indonesia 

dengan pendekatan pembelajaran kooperatif tipe consept sentence siswa 

kelas IV SDN 24 Cakranegara tahun pelajaran 2015/2016. 

 

2. Saran  

Adapun saran yang disampaikan oleh peneliti dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

a. Siswa diharapkan agar menjadi siswa yang aktif, berani 

mengemukakan pendapat, serta memperhatikan petunjuk atau 

perintah dari guru. 
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b. Siswa dapat berteman dengan siapa saja, dapat berkerja sama 

dengan kelompok, serta siswa dapat mengerjakan tugasnya sesuai 

waktu yang diberikan. 

2. Bagi Guru 

a. Diharapkan guru dapat menerapkan pendekatan pembelajaran 

kooperatif tipe consept sentence dengan wacana-wacana yang lebih 

bervariatif agar 3 siswa yang belum tuntas dapat mencapai KKM 

(≥ 70). 

b. Untuk dapat mengoptimalkan kemampuan siswa pada penggunaan 

tanda baca, sebaiknya guru juga menerapkan metode ini pada mata 

pelajaran yang lain seperti mata pelajaran IPA atau IPS. Karena 

penggunaan tanda baca digunakan pada semua bacaan. Dan 

pembelajaran kelompok dapat melatih siswa lbih berinteraksi dan 

belerja sama dalam proses pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

Kemajuan pada setiap sekolah dinilai dari bagaimana proses dan 

hasil belajar siswanya. Hal ini tidak lepas dari faktor keterampilan guru 

dalam mengajar seperti menggunakan model-model atau metode 

mengajar yang bervariatif dan tugas Kepala Sekolah untuk mengontrol 

kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa. 
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