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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Setelah dilakukan penelitian studi deskriptif pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia tentang Kesalahan Penggunaan Tanda Baca Titik dan Koma dalam 

Karangan Narasi Siswa Kelas V SDN 3 Nagarawangi, hasilnya dapat disimpulkan 

bahwa kesalahan penggunaan tanda titik dalam karangan narasi siswa kelas V 

SDN 3 Nagarawangi adalah sebesar 37,91 %. Kesalahan penggunaan tanda titik 

dalam karangan siswa memiliki bentuk kesalahan yang berbeda-beda 

Bentuk kesalahan penggunaan tanda titik dalam karangan narasi siswa kelas 

V SDN 3 Nagarawangi Kota Tasikmalaya di antaranya adalah menggunakan 

tanda titik di akhir singkatan yang terdiri atas huruf-huruf  awal kata yang ditulis 

dengan huruf kapital, menggunakan tanda titik sebelum kata penghubung  untuk 

memisahkan anak kalimat yang mengiringi induk kalimatnya, menggunakan tanda 

titik untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat, 

menggunakan tanda titik di belakang kata atau ungkapan penghubung 

antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat, tidak menggunakan titik untuk 

memisahkan angka yang menunjukkan jam dan menit, menggunakan tanda titik 

untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya, dan tidak 

menggunakan tanda titik di akhir kalimat berita. 

Letak kesalahan penggunaan tanda titik dalam karangan narasi siswa kelas 

V SDN 3 Nagarawangi adalah 9,42%  terletak di tengah kalimat dan 90,58% 

kesalahannya terletak di akhir kalimat. Bentuk kesalahan penggunaan tanda titik 

paling banyak yang terletak di akhir kalimat adalah tidak menggunakan tanda titik 

di akhir kalimat berita. 

Kesalahan penggunaan tanda koma dalam karangan narasi siswa kelas V 

SDN 3 Nagarawangi Tasikmalaya adalah sebesar 69,37%. Jika dibandingkan, 

kesalahan penggunaan tanda koma lebih banyak daripada kesalahan penggunaan 

tanda titik.  
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Bentuk kesalahan penggunaan tanda koma dalam karangan narasi siswa 

kelas V SDN 3 Nagarawangi Tasikmalaya di antaranya adalah tidak 

menggunakan tanda koma untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain 

dalam kalimat yang bukan seruan atau tanya, tidak menggunakan tanda koma di 

belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat yang terdapat pada awal 

kalimat, tidak menggunakan tanda koma untuk memisahkan kata seru, seperti o, 

ya, wah, aduh, kasihan dan atau kata-kata yang digunakan sebagai sapaan, seperi 

Dik, Bu atau Mas dari kata lain yang terdapat dalam kalimat, menggunakan tanda 

koma untuk memisahkan anak kalimat yang tidak mendahului induk kalimatnya, 

tidak menggunakan tanda koma sebelum kata dan pada penggabungan yang 

terdiri atas lebih dari dua unsur, tidak menggunakan tanda koma di antara unsur-

unsur dalam suatu perincian atau pembilangan, tidak menggunakan tanda koma 

untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang 

didahului oleh kata tetapi, melainkan, dan sedangkan, tidak menggunakan tanda 

koma untuk mengapit keterangan tambahan yang terdapat di tengah kalimat, tidak 

menggunakan tanda koma untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului 

induk kalimatnya, dan menggunakan tanda koma di akhir kalimat berita. 

Letak kesalahan penggunaan tanda koma dalam karangan narasi siswa kelas 

V SDN 3 Nagarawangi adalah sebesar 90,64 % terletak di tengah kalimat, 

sedangkan kesalahan tanda koma yang terletak di akhir kalimat adalah  sebesar 

9,36 %.  Kesalahan penggunaan tanda koma yang paling banyak terletak di tengah 

kalimat. Bentuk kesalahan tersebut paling banyak adalah adalah tidak tidak 

menggunakan tanda koma di belakang kata atau ungkapan penghubung 

antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat.  

Faktor penyebab kesalahan penggunaan tanda baca titik dan koma dalam 

karangan narasi ssiwa kelas V SDN 3 Nagarawangi Kota Tasikmalaya, di 

antaranya adalah rendahnya minat dan motivasi siswa terhadap pembelajaran 

karangan yang terintegrasi dengan pembelajaran tanda baca, daya ingat siswa 

yang berbeda-beda sehingga banyak siswa yang lupa menggunakan tanda baca 

saat menulis karangan narasi, fasilitas atau sarana prasarana sekolah yang kurang 

memadai, lingkungan sekitar yang tidak kondusif untuk belajar, kaidah 
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penggunaan tanda koma yang terlalu banyak sehingga membingungkan siswa, 

waktu belajar yang tidak cukup sehingga terburu-buru, siswa belum bisa 

membedakan antara anak kalimat dengan induk kalimat, kebiasaan siswa yang 

tidak memperhatikan saat pembelajaran, kebiasaan siswa yang hanya mengerti 

saat belajar di dalam kelas saja, dan kurangnya tingkat ketelitian siswa. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat dijadikan 

pedoman, di antaranya adalah sebagai berikut. 

1. Aspek yang dievaluasi guru dalam karangan tidak hanya pada koherensi 

karangannya saja, tetapi aspek  isi dan tingkat keterbacaan harus diperhatikan, 

seperti penggunaan tanda baca yang sesuai dengan Pedoman EYD. 

2. Pembelajaran tanda baca, terutama tanda titik dan tanda koma harus diajarkan 

dan dibiasakan sedini mungkin sebagai dasar untuk meningkatkan 

keterampilan menulis bagi siswa.  

3. Perlu adanya penggunaan model pembelajaran yang sesuai untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan tanda baca. 

4. Kekurangan dan kelemahan yang dirasakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

dalam tahap analisis kesalahan penggunaan tanda baca, peneliti memenggal 

setiap kalimat sesuai dengan pemahaman makna yang dapat ditangkap oleh 

peneliti itu sendiri. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti melakukan 

konfirmasi ulang untuk mengetahui makna dari setiap kalimat yang akan 

dianalisis tanda bacanya dengan menugaskan siswa membaca kembali kalimat 

tersebut agar makna yang ingin disampaikan siswa selaku penulis sesuai 

dengan makna yang ditangkap oleh peneliti sebagai pembaca. 

 

 


