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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, 

maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian dalam pembelajaran 

Apresiasi Prosa Fiksi melalui pendekatan Cooperative Learning tipe CIRC 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas VB SDN 08 Metro Timur sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan Cooperative Learning tipe CIRC dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia dalam aspek Apresiasi 

Prosa Fiksi kelas VB SDN 08 Metro Timur. Hal tersebut terbukti aktivitas 

siswa dalam pembelajaran Apresiasi Prosa Fiksi melalui pendekatan 

Cooperative Learning tipe CIRC dapat dilihat dari aspek partisipasi siswa 

saat pembelajaran, sikap siswa, minat siswa, perhatian siswa, dan kegiatan 

presentasi siswa. Peningkatan rata-rata aktivitas siswa pada pembelajaran 

Apresiasi Prosa Fiksi melalui pendekatan Cooperative Learning tipe CIRC 

pada siklus I mencapai 65,77% dan siklus II meningkat menjadi 77,5%. 

Peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 11,73%. 

2. Pendekatan Cooperative Learning tipe CIRC dapat meningkatkan hasil 

belajar dan ketuntasan belajar siswa pada pembelajaran Apresiasi Prosa 
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Fiksi Siswa kelas VB SDN 08 Metro Timur. Hal ini terbukti dari hasil post 

tes siswa selama siklus I dan II mengalami peningkatan rata-rata hasil 

belajar siswa pada siklus I mencapai 65,62 meningkat pada siklus II 

menjadi 94,37, terjadi peningkatan sebesar 28,75. Sedangkan ketuntasan 

belajar siswa juga mengalami peningkatan pada siklus I 21 siswa (65,6%) 

meningkat menjadi 32 siswa (100%) pada siklus II. Peningkatan 

ketuntasan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 11 siswa 

(34,4%). 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan, 

peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada siswa, peneliti menyarankan kepada siswa agar meningkatkan 

budaya membaca sekaligus meningkatkan aktivitas belajar guna 

menambah wawasan selain itu peneliti berharap siswa mampu mengikuti 

berbagai jenis model pembelajaran yang diberikan oleh guru sehingga 

siswa dapat mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. 

2. Kepada guru, peneliti mengimbau kepada guru untuk menerapkan 

pendekatan Cooperative Learning tipe CIRC sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran terutama pembelajaran Bahasa Indonesia karena 

pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC sangat cocok untuk 

menangani aktivitas siswa yang rendah. Dalam pendekatan Cooperative 

Learning, siswa merasa terlibat secara langsung dan sangat menyenangkan 

bagi siswa. Guru juga dihimbau untuk menggunakan variasi dalam belajar 

dengan menggunakan pembelajaran yang menarik dan inovatif. 
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3. Kepada sekolah, agar dapat memfasilitasi guru dalam pengembangan 

model pembelajaran di kelas dengan harapan dapat tercipta pembelajaran 

yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan.  

4. Kepada peneliti selanjutnya, pendekatan Cooperative Learning tipe CIRC 

sebaiknya meningkatkan materi yang akan diajarkan, lebih fokus terhadap 

pembelajaran, lebih teliti dalam membagi kelompok belajar dan mengelola 

waktu dengan sebaik-baiknya. 


