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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa penerapan model

cooperative integrated reading and composition (CIRC) pada matapelajaran

Bahasa Indonesia kelas IV B SD Negeri 1 Giriklopomulyo dapat

meningkatkan psikomotor siswa yang dikususkan pada kemampuan membaca

pemahaman dan kognitif siswa. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Nilai psikomotor siswa pada kemampuan membaca pemahaman

mengalami peningkatan pada siklus I ke siklus II. Nilai rata-rata yang

diperoleh siswa pada siklus I adalah 70.73 dan ketuntasan klasikal 54.28

dengan kategori “kurang baik”. Sedangkan nilai rata-rata siswa pada

siklus II adalah 84.28 dan ketuntasan klasikal 85.72 dengan kategori

“baik”. Peningkatan ketuntasan klasikal siswa siklus I ke siklus II adalah

31.44.

2. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada siklus I ke siklus II.

Nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada siklus I adalah 69.82 dan

ketuntasan klasikal 48.57 dengan kategori “kurang baik”. Sedangkan nilai

rata-rata siswa pada siklus II adalah 82.42 dan ketuntasan klasikal 85.72
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dengan kategori “baik”. Peningkatan ketuntasan klasikal siswa siklus I ke

siklus II adalah 37.15.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti

memberikan saran dalam menerapkan model cooperative integrated reading

and composition (CIRC), antara lain sebagai berikut.

1. Bagi siswa

Siswa jangan takut untuk menyatakan pendapat dan bertanya

kepada guru saat proses pembelajaran. Siswa juga hendaknya terus

belajar dan rajin mencari informasi tentang materi pelajaran agar hasil

belajarnya terus meningkat.

2. Bagi guru

Sebaiknya dalam pembelajaran bahasa Indonesia guru dapat

menggunakan model pembelajaran cooperative integrated reading and

composition (CIRC) pada pokok bahasan membaca intensif sebagai

alternatif dalam pembelajaran, sehingga dapat membangkitkan motivasi

dan minat siswa serta memperoleh hasil yang baik dalam pembelajaran.

3. Bagi sekolah

Diharapkan dapat selalu mendukung dan memotivasi guru untuk

melakukan PTK, dan memberi kesempatan kepada guru untuk bebas

berkreasi dalam melakukan kegiatan profesinya, dengan cara melengkapi

sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan tersebut.
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4. Keilmuan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

Hendaknya dapat memahami PTK lebih baik lagi, sehingga dapat

dijadikan acuan sebagai calon guru sekolah dasar dalam melaksanakan

kegiatan penelitian, serta dapat menjadi guru yang berkompeten

dikemudian hari.


