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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data rata-rata 

kemampuan berpikir kritis peserta didik yang menggunakan 

model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

berbasis media e-komik  adalah 77.80 untuk kelas eksperimen dan 

70,91 untuk kelas kontrol. Dengan α = 5 % dan dk = 30 + 33 – 2 = 

61 diperoleh t(0,95:62) = 1.680 dan thitung = 4.396. Maka  thitung ˃  ttabel 

sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata kemampuan berpikir kritis peserta didik yang 

menggunakan model Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) berbasis e-komik lebih baik daripada  yang 

menggunakan model klasikal. Karena nilai rata-rata post test kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol maka model 

pembelajaran  Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) berbasis e-komik dikatakan efektif terhadap kemampuan 

berpikir kritis peserta didik kelas XI IPA MAN Blora pada materi 

limit fungsi. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan di 

atas maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai 

berikut: 
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1. Bagi seorang peneliti, perlu penelitian lebih lanjut mengenai 

kemampuan berpikir kritis pada materi lain apakah 

mempunyai hasil yang sama atau tidak. 

2. Bagi guru, sebaiknya model Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) berbasis e-komik dapat diterapkan 

pada materi limit fungsi, sehingga diharapkan pembelajaran 

lebih aktif dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

peserta didik. 

3. Bagi sekolah, sebaiknya dapat meningkatkan peran serta 

dalam membenahi kualitas pembelajaran dengan memberikan 

fasilitas media pembelajaran yang memadai, sehingga tujuan 

pembelajaran dapat dicapai semaksimal mungkin. 

4. Bagi peserta didik, harus kreatif dan meningkatkan kualitas 

belajar sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis dan mendapatkan hasil belajar yang maksimal. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillahirabbil’alamiin atas segala kemudahan yang 

telah Allah SWT berikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Namun, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak 

kekurangan. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin. 


