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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Setelah dilakukan seluruh proses penelitian, dapat disimpulkan 

pembelajaran menulis wacana argumentasi dengan menggunakan teknik 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis wacana argumentasi. Secara spesifik, berikut 

merupakan simpulan hasil penelitian. 

  Kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 15 Bandung dalam menulis 

wacana argumentasi sebelum menggunakan teknik Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) termasuk kategori rendah dengan rata-rata 60 

karena siswa yang belum mampu menulis wacana argumentasi lebih banyak 

daripada siswa yang sudah mampu menulis wacana argumentasi.  

Kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 15 Bandung dalam menulis 

wacana argumentasi sesudah menggunakan teknik Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) termasuk kategori tinggi dengan rata-rata 80 

karena banyak siswa yang sudah mampu menulis wacana argumentasi dengan 

memperhatikan aspek kebahasaannya.  

Dari hasil analisis data secara deskriptif, terdapat peningkatan kemampuan 

menulis wacana argumentasi antara hasil pretest siswa kelas X SMA Negeri 15 

Bandung semester 2 tahun ajaran 2008/2009 sebelum diberikan treatment dengan 

hasil posttest siswa setelah diberikan treatment. Hal itu dilihat dari aspek isi 
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gagasan yang dikembangkan, organisasi pengembangan isi, tata bahasa, pilihan 

struktur dan kosakata, serta ejaan. Rata-rata nilai pretest adalah 60 dan posttest 

adalah 80 ini membuktikan adanya peningkatan karena ada perbedaan yang 

signifikan antara hasil pretest dengan posttest. Hal ini dibuktikan dari hasil uji 

hipotesis diperoleh nilai t-hitung (11,15) yang lebih besar dari t-tabel (2,021). Hal 

itu berarti hipotesis yang peneliti ajukan yaitu ”Terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kemampuan siswa dalam menulis wacana argumentasi sebelum 

dan sesudah menggunakan Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC)”, dapat diterima.  

                                                                                                                                                                                                                                                                             

5.2 Saran 

 Untuk lebih meningkatkan pembelajaran menulis, peneliti mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut. 

a. Peningkatan motivasi siswa untuk menulis perlu ditingkatkan. Dengan adanya 

motivasi yang kuat, respon siswa terhadap pembelajaran menulis akan 

menjadi lebih baik. 

b. Guru hendaknya menerapkan teknik pembelajaran yang bervariasi agar 

motivasi siswa untuk menulis dapat meningkat. Dengan diterapkannya teknik 

pembelajaran yang bervariasi, situasi pembelajaran akan lebih menarik dan 

menstimulus siswa untuk belajar. 

c. Teknik Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) cocok 

digunakan sebagai alternatif pembelajaran agar pembelajaran menulis 

mengalami peningkatan. 
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d. Keterampilan menulis siswa harus dilatih terus-menerus agar mendapat hasil 

yang maksimal. 

e. Guru hendaknya menerapkan teknik pembelajaran yang menciptakan situasi 

pembelajaran menulis yang kondusif. 

 


