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   BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan  

 Berdasarkan pada penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

tellah dilaksanakan, penerapan model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) untuk meningkatkan 

keterampilan menulis teks fiksi pada peserta didik dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran dalam keterampilan menulis teks fiksi 

menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated 

Reading and Composition (CIRC) terdiri dari kegiatan awal, 

kegiatan inti yang terdapat beberapa langkah model CIRC 

diantaranya pengenalan konsep, eksplorasi dan aplikasi, 

publikasi, kegiatan penutup. Dalam pelaksanaan pembelajaran 

menulis teks fiksi menggunakan model CIRC mengalami 

peningkatan setiap siklusnya dilihat dari lembar kegiatan 

kinerja guru dan lembar aktivitas siswa sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 

2. Peningkatan pembelajaran keterampilan menulis teks fiksi 

peserta didik kelas IV dengan menggunakan model 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Hal ini dapat 

dilihat dari perolehan setiap skor yang diperoleh dari setiap 

aspek penilaian keterampilan menulis teks fiksi yaitu pertama 

kesesuaian tema/judul mendapatkan nilai 75 dan pada siklus II 

menjadi 82. Kedua tokoh mendapatkan nilai 8,2 dan pada 

siklus II menjadi 84. Ketiga alur/plot pada siklus I 

mendapatkan nilai 65 dan pada siklus II menjadi 75. Keempat 

latar/setting pada siklus I mendapatkan nilai 61 sedangkan pada 
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siklus II menjadi 71. Kelima gaya pada siklus I mendapatkan 

nilai 38 sedangkan pada siklus II menjadi 70. 

 Berdasarkan hasil dari keseluruhan aspek telihat mengalami 

peningkatan. Dalam keseluruhan skor aspek tersebut 

didapatkan presentase tingkat keberhasilan keterampilan 

menulis teks fiksi. Dari hasil pra-siklus 49% pada siklus 64% 

meningkat sebesar 15% sedangkan hasil siklus meningkat 

sebesar 12% dengan hasil 76% mencapai KKM (70). 

B. Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil dari penelitian, berikut ini penulis 

mengemukakan rekomendasi yang diharapkan dapat 

memberikan bantuan pemikiran dalam upaya meningkatkan 

kualitas belajar peserta didik di sekolah khususnya dalam 

pembelajaran menulis teks fiksi menggunakan model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading And 

Composition (CIRC). 

1. Sekolah, untuk memperbaiki mutu pendidikan sebaiknya 

kepala sekolah dapat memotivasi guru untuk menggunakan 

model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) supaya lebih bervariasi dan 

menyenangkan. 

2. Guru, model mempunyai peran penting dalam 

pembelajaran khusunya keterampialn menulis teks fiksi, 

oleh karena itu sebaiknya guru dalam pembelajaran menulis 

teks fiksi menggunakan salah satu model pembelajaran 

Cooperative Integrated reading and Composition (CIRC). 

3. Siswa, untuk keterampilan menulis teks fiksi, sebaiknya 

siswa lebih banyak berlatih menulis dan membiasakan 

membaca, siswa akan memperoleh banyak pengetahuan dan 

informasi yang dapat disajikan sebagai bahan untuk 

menulis teks fiksi.  
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4. Penulis, agar dapat menambah pengalaman ketika penulis 

melaksanakan penelitian lebih lanjut dalam pembelajaran 

selanjutnya. 

 

 


