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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. SIMPULAN 

Berdasrkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah disajikan 

pada bab IV, dapat diperoleh simpulan bahwa penerapan model CIRC 

dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kela IV C 

Sekolah Dasar. Secara rinci hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan tindakan siklus I dan II dilakukan dengan emmbuat 

perangkat yang termasuk di dalamnya adalah Rencana Pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dengan menggunakan penerapan model CIRC 

yang terdiri dari beberapa langakah yaitu; membentuk kelompok yang 

beranggota 4 orang secara heterogen, memberikan wacana/kliping 

yang disesuaikan dengan topik pembelajaran, bersidkusi tentang 

wacana/kliping, mempresentasikan/mengkomunikasikan hasil kerja 

kelompok, membuat kesimpulan bersama dan menutup pembelajaran. 

2. Pelaksanaan pembelajaran keterampilan membaca pemahamn 

menggunakan model CIRC  siswa memberikan respon yang baik saat 

pemeblajaran. Dalam proses pembelajarannya, dari setiap aspek baik 

disiklus I ke siklus II selalu meningkat. Seperti pembelajaran di siklus 

I terlihat siswa masih kesulitan dalam bersikusi dikelompoknya 

sehingga sulit untuk mengikuti pembelajaran dengan penggunaan 

model CIRC. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan-perbaikan untuk 

memperbaiki pembelajaran pada siklus II. Pada siklus II terlihat siswa 

sudah beradaptasi dengan kelompoknya sehingga memudahkan siswa 

untuk berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan unsur-unsur 

intrinsik, membuat ringkasan , menjawab pertanyaan, dan siswa tidak 

malu lagi memaparkan hasil diskusinya didepan kelas.  Berdasarkan 

hasil tersebut dapat ditarik hasil bahwa  pembelajaran dengan 



64 
 

 
Desi Indarwati, 2016 

PENERAPAN MODEL CIRC  (COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPESITION) 

UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

penerapan model CIRC ini dapat meningkatkan pemahaman siswa 

dalam memahami isi teks dan dapat menyimpulkan isi teksnya.  

3. Penerapan model CIRC (cooperative Integrated Reading and 

Composition) dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahamn 

siswa. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan hasil setiap aspek 

membaca pemahaman siswa dengan melihat rata-rata dan persentase 

belajar siswa. Dapat dilihat di siklus I rata-rata yang diperoleh sebesar 

70,2 dengan persentase ketuntasan belajar 73,5, dan pada siklus II nilai 

rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 89 dengan persentase 91%. 

 

B. REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil yang sudah dibahas sebelumnya, maka peneliti 

mengemukakan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Untuk Guru 

Pembelajaran dengan menggunakan model CIRC menjadi salah satu 

alternative dalam pembelajaran membaca pemahaman. Dimana dnegan 

menerapkan model ini siswa dituntut aktif dan bekerjasama dalam 

mengemukakan pendapatnya. Selain itu siswa diarahkan untuk 

mengerjakan tugas-tugas yang menghasruskan siswa memahami isi 

bacaan dari tugas yang diberikan. Sehingga dengan penerapan model 

CIRC yang berpusat pada siswa, siswa dituntut aktif dalam 

pembelajaran baik secara kelompok maupun individu. 

2. Untuk Sekolah 

Pembelajaran dengan menerapkan model CIRC sangat membantu 

kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Dengan model ini 

diharapkan kualitas siswa dalam membaca pemahaman dapat 

meningkat sehingga dapat meningkatkan kualitas dari sekolah itu 

sendiri. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya yaitu materi atau bacaan yang 

diberikan kepada siswa sebaiknya yang sesuai dengan minat siswa, 

kemudian contoh soal sebagai penunjang untuk siswa, memperhatikan 
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alokasi waktu, menguasi kondisi kelas dan dapat memfasilitasi semua 

kelompok. 


