
 
 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa kelas V 

SD Negeri 1 Sumur Batu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dapat 

disimpulkan: 

1. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa. Berdasarkan hasil pembahasan setiap siklus diperoleh aktivitas 

belajar siswa rata-rata siklus 1 (61,66%) dan siklus II (76,33%). Hasil 

rekapitulasi, peningkatan terhitung dari siklus 1 ke siklus II yaitu 

sebesar 14,67%. 

2. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia dapat meningkatkan kemampuan 

membaca pemahaman siswa. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan pada siswa dalam siklus 1 dan siklus II. Ketuntasan belajar 

siswa pada pra siklus meningkat dari 12 siswa (40%) menjadi 18 siswa 

(60%) pada siklus 1, kemudian pada siklus II meningkat menjadi 25 
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siswa (83,33%). Peningkatan terhitung dari siklus 1 ke siklus II yaitu 

sebesar 23,33%. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti dari apa yang telah 

diungkapkan sebelumnya, maka dapat menjawab hipotesis penelitian 

ini, dimana pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dapat meningkatkan 

aktivitas dan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas V SD 

Negeri 1 Sumur Batu Bandar Lampung. 

 

B. Saran 

1. Kepada siswa, agar banyak berlatih membaca, sehingga dapat 

mengembangka potensi dan kemampuan yang dimiliki. 

2. Kepada guru, agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan waktu 

dapat digunakan secara maksimal untuk kegiatan pembelajara maka 

guru harus menyiapkan sarana dan prasarana pendukung (LKS, alat 

dan bahan pembelajaran, dll) sebelum kegiatan pembelajaran 

dilakukan. 

3. Kepada sekolah, agar sekolah dapat mengembangkan model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC dan menjadikannnya sebagai 

inovasi dalam pengajaran. Sekolah agar memiliki perpustakaan untuk 

meningkatkan kemampuan membaca siswa. Serta sekolah agar dapat 

melengkapi sarana pengajaran, seperti televisi, internet, OHP, dan 

telepon. 
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4. Kepada Dinas Pendidikan, agar dapat memberikan pelatihan-pelatihan 

terhadap sekolah atau guru terhadap penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC ataupun model-model pembelajaran lain 

sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dasar. 


