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BAB V 

PENUTUP 
1.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat diambil simpulan 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and 

Composition dapat meningkatkan hasil belajar pada pokok bahasan menemukan 

ide pokok paragraf narasi, eksposisi dan persuasi. Hal ini dapat dilihat pada 

kondisi awal, pembelajaran siklus I dan siklus II terjadi peningkatan hasil belajar. 

Mulai kondisi awal dari hanya terdapat 9 siswa (45%) yang tuntas dan 11 siswa 

(55%) yang tidak tuntas. pada siklus I hasil belajar meningkat 15% yaitu siswa 

yang tuntas sebanyak 12 siswa (60%) dan 8 siswa (40%) yang tuntas dan hasil 

belajar bahasa Indonesia pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 30% dari 

jumlah siswa terdapat 18 siswa (90%) dan 2 siswa (10%) yang tidak tuntas.  

Peningkatan tidak terjadi hanya pada hasil belajar saja, proses kegiatan 

yang dilaksanakan guru dalam mengajar dan aktivitas belajar siswa juga 

mengalami peningkatan. Pada siklus I dengan total skor tertinggi 121. Proses 

pembelajaran yang dilakukan guru meningkat pada siklus II total skor tertinggi 

134 dengan kriteria sangat baik. Kegaiatan pembelajaran dalam penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe CIRC pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

siswa kelas 4 SDN 1 Baleharjo dari setiap pertemuan mengalami peningkatan 

yang ditunjukkan dari skor total kinerja guru dalam mengajar. Selain aktivitas 

guru, aktivitas belajar siswa yang di nilai observer juga mengalami peningkatan 

yaitu siklus I dengan total skor tertinggi 74 dengan kriteria baik dan pada siklus II 

aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan total skor  tertinggi 90 dengan 

kriteria sangat baik. 

 

1.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Composition 

dapat meningkatkan hasil belajar dan proses dalam pembelajaran, maka saran 

yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut: 
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5.2.1 Bagi Guru  

1) Pembelajaran dengan Cooperative Integrated Reading and Composition 

hendaknya dapat digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas untuk memciptakan suasana belajar yang aktif, tidak 

membosankan dan menumbuhkan karakter kerjasama dalam diri siswa. 

2) Guru hendaknya memberi tambahan waktu belajar bagi dua orang siswa yang 

tidak tuntas dengan mengadakan kegiatan perbaikan/ remedial dan pengayaan 

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Integrated 

Reading and Composition. 

5.2.2 Bagi Siswa 

1) Siswa hendaknya lebih serius dalam proses belajar di kelas terutama pada saat 

guru menyampaikan pelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. 

2) Siswa yang tidak tuntas dalam belajar hendaknya dapat lebih giat lagi dalam 

belajar dan lebih banyak belajar membaca melalui kegiatan 

perbaikan/remedial dan pengayaan yang dilaksanakan oleh sekolah dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Integrated 

Reading and Composition.  

5.2.3 Bagi Sekolah 

1) Sekolah dapat membuat kebijakan untuk semua guru dalam mengajar supaya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Integrated 

Reading and Composition dalam proses pembelajaran minimal 1 kali dalam 1 

semester. 

2) Sekolah membuat kebijakan yang berkaitan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Composition yaitu dengan 

dilakukan diklat atau pelatihan tentang model dan metode-metode 

pembelajaran yang tepat dan efektif bagi siswa.  

 


