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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Terhadap Kemampuan 

Membaca Karangan Narasi” ini meneliti apakah ada pengaruh atau tidak dari 

model pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) terhadap kemampuan membaca karangan narasi.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1.  Terdapat perbedaan hasil kemampuan membaca karangan narasi di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini terlihat dari perbedaan rata-rata hasil 

pretes dan postes. Kelas eksperimen memperoleh rata-rata yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelas kontrol, yaitu pada pretes rata-rata kelas 

eksperimen sebesar 8,43 sedangkan rata-rata kelas kontrol sebesar 8,00. 

Perolehan rata-rata postes, kelas eksperimen memperoleh peningkatan 

sebesar 0,83 sedangkan rata rata kelas kontrol memperoleh peningkatan 0,36. 

Rata-rata nilai postes kelas eksperimen sebesar 9,26, sedangkan rata-rata nilai 

postes kelas kontrol sebesar 8,36. 

2. Tidak terdapat pengaruh kemampuan membaca karangan narasi siswa kelas V 

sekolah dasar yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC dan peserta didik yang tidak  memperoleh 

pembelajaran tanpa model pembelajaran kooperatif tipe CIRC, terlihat dari 

hasil analisis uji perbedaan rata-rata postes pada lampiran 7 halaman 112 

dengan Zhitung > Ztabel (H1 ditolak), yaitu -1,88 > -1,96.  

3. Pembelajaran kooperatif tipe CIRC menunjukan aktivitas positif, dilihat dari 

hasil observasi aktivitas belajar siswa ketika pembelajaran di kelas 

eksperimen, hal ini dilihat dari perolehan persentase dengan aspek yang 

dinilai adalah aspek kerjasama 69,6 % yang muncul dan 30,4% yang tidak 

muncul, aspek perhatian 65,2% muncul dan 34,8% tidak muncul, aspek 

partisipasi dalam memberikan pendapat 69,6 % muncul dan 30,4% tidak 



 

Rina Agustina, 2013 
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE COOPERATIVE INTEGRATED READING 
AND COMPOSITION (CIRC) TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA KARANGAN NARASI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

muncul, dan aspek keaktifan dalam bertanya diperoleh 69,6 % muncul dan 

30,4% tidak muncul. 

B. Rekomendasi dan Saran 

Sesuai dengan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan rekomendasi 

dan saran kepada rekan sejawat, guru dan pihak lain yang berkepentingan, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian yang menyebutkan bahwa tidak terdapat pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC terhadap kemampuan membaca karangan 

narasi harus mampu menjadi motivasi bagi guru untuk menggali potensi yang 

dimiliki guna memilih model pembelajaran yang tepat, khususnya dalam 

pembelajaran membaca karangan narasi. 

2. Para guru hendaknya mampu bereksperimen dalam mengembangkan model 

pembelajaran yang ada, guna mengetahui pengaruh model pembelajaran yang 

dipilih ataupun untuk meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 

3. Hendaknya para peneliti yang akan meneliti pengaruh suatu model 

pembelajaran membaca buku-buku yang relevan dan meninjau hasil 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, 

untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. 

Adapun saran yang membangun dari para pembaca akan bermanfaat bagi 

penelitian selanjutnya dan semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak. 


