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ABSTRAK

Kemandirian belajar siswa dalam proses pembelajaran sangat penting diperhatikan oleh 
guru, kemandirian menekankan pada aktivitas siswa dalam belajar yang penuh tanggung 
jawab atas keberhasilan dalam belajar.Model CIRC adalah salah satu alternatif yang 
bisa meningkatkan kemandirian belajar siswa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
keterlaksanaan model CIRC dan mengetahui pengaruh antara keterlaksanaan model 
CIRC terhadap peningkatan kemandirian belajar siswa di SMAN 11 Kota Jambi dalam 
pembelajaran minyak bumi.Desain penelitian ini adalah pre-experimental desain
dengan jenil penelitian oneshot case studymenggunakan sampel penelitian random 
sampling. Adapun sampel yang dipilih hanya satu kelas yaitu kelas XI MIPA 
3.Instrument penelitian berupa lembar lembar observasi keterlaksanaan model CIRC
baik dari guru maupun siswa, angket kemandirian belajar siswauntuk melihat hasil 
belajar siswa.Data kuantitatif diuji normalitas dan homogenitasnya kemudian dicari 
hubungan keterlaksanaan model CIRC dan kemandirian belajar siswa dengan korelasi 
produk momen.Selanjutnya dilakukan uji-t untuk melihat signifikansi pengaruh 
keterlaksanaan model CIRC dengan kemandirin belajar siswa.Data kualitatif dianalisis 
dengan menggunakan analisis Miles dan Huberman.Keterlaksanaan model CIRC oleh 
guru dan siswa termasuk dalam kategori baik.Hal ini dilihat dari persentase lembar 
observasi guru dan siswa serta yang diperkuat oleh tulisan observer yang telah dianalisis 
sebelumnya. Data ini berdistribusi normal dan homogeny, koefisien korelasi yang 
diperoleh yaitu sebesar 0,49, berarti hubungan antara keterlaksanaan model CIRC
dengan kemandirian belajar siswa memiliki tingkat hubungan sedang. Dilihat dari 
thitung> ttabel yaitu 3,468> 1,686 berarti keterlaksanaan model CIRC berpengaruh 
terhadap kemandirian siswa.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat 
disimpulkan bahwa keterlaksanaan model CIRC berjalan dengan cukup baik dan 
terdapat pengaruh antara keterlaksanaan model CIRC dengan kemandirian siswadalam 
pembelajaran di SMAN 11 kota Jambi.

Kata kunci: Model cooperative integrated reading and composition, Kemandirian
belajar, Minyak bumi
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PENDAHULUAN

Pergantian kurikulum dari KTSP ke 
kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut 
kebijakan pemerintah untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan di Indonesia. Terkait 
implementasi kurikulum 2013, berdasarkan 
permendikbud nomor 103 tahun 2014 
tentang pembelajaran pada pendidikan 
dasar dan pendidikan menengah dinyatakan 
bahwa pembelajaran dilaksanakan berbasis 
aktivitas dengan beberapa karakteristik 
yaitu interaktif dan inspiratif; 
menyenangkan, menantang dan memotivasi 
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 
kontekstual dan kolaboratif, memberikan 
ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 
dan kemandirian peserta didik; sesuai 
dengan bakat, minat, kemampuan dan 
perkembangan fisik serta psikologi peserta 
didik. Salah satu karakter yang penting 
untuk dikembangkan adalah kemandirian 
dalam belajar. Menurut Tahar (2006) 
kemandirian belajar adalah aktivitas belajar 
yang dilakukan oleh individu dengan 
kebebasannya dalam menentukan dan 
mengelola sendiri bahan ajar, waktu, tempat 
dan memanfaatkan berbagai sumber belajar 
yang diperlukan.

Menurut Desmita (2014) pentingnya 
kemandirian belajar bagi peserta didik 
dapat dilihat dari konteks pembelajaran saat 
ini. Dalam konteks proses belajar saat ini, 
terlihat adanya fenomena peserta didik yang 
kurang mandiri dalam belajar, yang dapat 
menimbulkan gangguan mental setelah 
memasuki pendidikan lanjutan, kebiasaan 
belajar yang kurang baik (seperti tidak 
betah belajar lama atau belajar hanya 
menjelang ujian, membolos, menyontek, 
dan mencari bocoran soal-soal ujian). 
Fenomena-fenomena inilah yang menuntut 
dunia pendidikan untuk mengembangkan 
kemandirian belajar peserta didik.

Ada berbagai macam model 
pembelajaran yang dapat diterapkan guru 
dalam pembelajaran. Salah satunya adalah 
model kooperatif. Model kooperatif ini 
merupakan model yang berpusat pada siswa 

(student centered) karena guru bertindak 
sebagai fasilitator. Model kooperatif ini 
mengarahkan siswa belajar bersama-sama 
dalam kelompok kecil, sesama anggota 
kelompok harus saling bekerja sama dan 
saling membantu memahami materi 
pelajaran. Salah satu tipe dari model 
pembelajaran kooperatif yaitu Cooperative 
Reading And Composition (CIRC).

Menurut Mardhiah (2016) CIRC 
merupakan salah satu tipe model 
pembelajaran kooperatif yang merupakan 
komposisi terpadu dan menulis secara 
kooperatif (kelompok), yakni membaca 
materi yang diajarkan dari berbagai sumber 
dan selanjutnya menuliskannya ke dalam 
bentuk tulisan yang dilakukan secara 
kooperatif.

Berdasarkan hasil observasi yang 
dilakukan di SMA Negeri 11 Kota Jambi
didapat informasi bahwa siswa sering 
berusaha meminta bantuan temannya saat 
diberikan pertanyaan mendadak oleh 
gurunya, siswa sering izin keluar kelas saat 
pembelajaran berlangsung dengan waktu 
yang cukup lama, siswa terlihat gelisah saat 
pembelajaran berlangsung (ingin cepat 
berakhir), siswa juga cenderung kurang 
percaya diri dengan nilai ulangan yang akan 
didapatnya dan siswa kurang berfikir positif 
terhadap diri sendiri kalau mereka mampu 
untuk mendapat nilai yang lebih baik jika 
ingin memperbaikinya, siswa cenderung 
tidak siswa tidak memberikan respon yang 
baik saat pembelajaran dimana saat 
diberikan kesempatan bertanya sangat 
sedikit yang bertanya dan saat guru yang 
memberikan pertanyaan hanya sedikit yang 
dapat menanggapi dan memahami 
pertanyaan guru dan siswa yang memiliki 
prestasi baik cenderung saling berkompetisi 
dan individualisme. Salah satu alternatifnya
adalah dengan menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe CIRC. 

Pada penelitian ini digunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe CIRC
dianggap tepat untuk materi minyak bumi 
karena materi ini merupakan materi ajar 
yang berisikan teori yang menuntut siswa
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untuk banyak membaca, ini sesuai dengan 
model CIRC yang mampu menggali minat 
membaca serta berdiskusi kelompok untuk 
memahami materi ajar minyak bumi 
kemudian menuliskannya menjadi 
komposisi-komposisi yang penting. Model 
CIRC ini memiliki 6 fase yaitu fase 
orientasi, organisasi, pengenalan konsep, 
eksplorasi dan aplikasi, publikasi serta 
penguatan dan refleksi. Keenam fase ini 
perlu dianalisis setiap langkahnya dan 
pengaruhnya terhadap kemandirian belajar 
siswa. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis 
bermaksud melakukan penelitian 
eksperimen dengan judul: “Analisis 
Keterlaksanaan Model Kooperatif Tipe 
Cooperative Integrated Reading and 
Composition dan Pengaruhnya Terhadap 
Kemandirian Belajar Siswa Pada Materi 
Pokok Minyak Bumi di SMA”.

KAJIAN PUSTAKA
1. Belajar dan Pembelajaran

Belajar adalah suatu proses usaha yang 
dilakukan individu untuk memperoleh suatu 
perubahan tingkah laku yang baru secara 
keseluruhan sebagai hasil pengalaman 
individu itu sendiri dalam interaksi dengan 
lingkungan (Jati, 2015). Ada berbagai 
macam aktivitas belajar. Diantaranya 
adalah membaca dan menulis/mencatat. 
Menurut Susilo (2010) tingkat aktivitas 
belajar yang tinggi akan berimplikasi 
kepada tingkat kemandirian belajar yang 
tinggi pula, demikian sebaliknya. Tingkat 
kemandirian belajar individu akan 
mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. 
Individu yang memiliki kemandirian belajar 
yang tinggi cenderung belajar lebih aktif, 
mampu memantau, mengevaluasi dan 
mengatur belajar lebih efektif yaitu 
menghemat waktu dalam menyelesaikan 
tugasnya, mengatur waktu belajar secara 
efisien dan memperoleh skor tertinggi 
dalam sains.
2. Model CIRC

Menurut Mardhiah (2016) CIRC 
merupakan salah satu tipe model 
pembelajaran kooperatif yang merupakan 
komposisi terpadu membaca dan menulis 

secara kooperatif (kelompok), yakni 
membaca materi yang diajarkan dari 
berbagai sumber dan selanjutnya 
menuliskannya ke dalam bentuk tulisan 
yang dilakukan secara kooperatif. Model ini 
dikembangkan untuk meningkatkan 
kemampuan siswa untuk membaca dan 
menerima umpan balik dari kegiatan 
membaca yang telah dilakukan. Jadi, dapat 
dikatakan bahwa pembelajaran kooperatif 
tipe CIRC sebagai suatu model 
pembelajaran kooperatif yang 
mengintegrasikan suatu bacaan secara 
menyeluruh kemudian 
mengkomposisikannya menjadi bagian-
bagian penting dalam bentuk tulisan.

Menurut Sastika (2013) model 
pembelajaran CIRC dibagi menjadi 
beberapa fase yaitu:
1. Fase orientasi

Pada fase ini, guru melakukan apersepsi 
dan pengetahuan awal siswa tentang 
materi yang akan diberika. Selain itu 
juga memaparkan tujuan pembelajaran 
yang akan dilakukan kepada siswa

2. Fase organisasi
Guru membagi siswa kedalam beberapa 
kelompok, dengan memperhatikan 
keheterogenan akademik. 

3. Fase pengenalan konsep
Pada fase ini, guru mulai mengenalkan 
suatu konsep atau istilah baru yang 
mengacu pada hasil penemuan selama 
eksplorasi. Pengenalan bisa didapat dari 
keterangan guru, buku paket, atau media 
lainnya.

4. Fase eksplorasi dan aplikasi 
Tahap ini memberi peluang pada siswa 
untuk mengungkap pengetahuan awal, 
mengembangkan pengetahuan baru dan 
menjelaskan fenomena yang mereka 
alami dengan bimbingan guru. 

5. Fase publikasi 
Pada fase ini, siswa mampu 
mengkomunikasikan hasil temuan-
temuan serta membuktikan dan 
memperagakan materi yang dibahas. 
Penemuan dapat bersifat sesuatu yang 
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baru atau sekedar membuktikan hasil 
pengamatan. 

6. Fase penguatan dan refleksi
Pada fase ini guru memberikan 
penguatan berhubungan dengan materi 
yang dipelajari melalui penjelasan-
penjelasan ataupun memberikan contoh 
nyata dalam kehidupan sehari-hari. 
Selanjutnya siswapun diberikan 
kesempatan untuk merefleksikan dan 
mengevaluasi hasil pembelajarannya. 

3. Kemandirian Belajar Siswa
Menurut Lilik dalam Silaban (2013) 

kemandirian belajar adalah suatu 
keterampilan belajar yang dalam proses 
belajar individu didorong, dikendalikan, 
dan dinilai oleh diri individu itu sendiri. 
Sehingga dengan demikian, peserta didik 
mengatur pembelajarannya sendiri dengan 
mengaktifkan kognitif, afektif dan 
perilakunya yang ada pada dirinya sehingga 
tercapai tujuan belajar yang diinginkan.

Salah satu aspek kemandirian belajar 
yang sangat penting untuk ditingkatkan 
adalah percaya diri. Menurut Desmita 
(2014) kemandirian muncul dan berfungsi 
ketika peserta didik menemukan diri pada 
posisi yang menuntut tingkat kepercayaan 
diri.Kepercayaan diri merupakan modal 
dasar bagi anak untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Menurut lauster dalam Wijaya 
(2014) ciri-ciri orang yang mempunyai 
kepercayaaan diri adalah:
1. Percaya pada kemampuan sendiri 
2. Bertindak mandiri dalam mengambil 

keputusan
3. Memiliki rasa positif terhadap diri 

sendiri
4. Berani mengungkapkan pendapat
4. Materi Minyak Bumi

Minyak bumi merupakan salah satu 
materi kimia yang berkaitan langsung 
dengan pengetahuan alam yang sering 
dijumpai di lingkungan sekitarnya. Materi 
ini merupakan materi yang banyak hafalan, 
sehingga menuntut siswa untuk 
mengembangkan nalar dan penguasaan
beberapa konsep yang mendasari konsep 
minyak bumi.

METODE

Desain penelitian ini adalah pre-
experimental desain dengan jenil penelitian 
one shot case study menggunakan sampel 
penelitian random sampling.Adapun 
sampel yang dipilih hanya satu kelas yaitu 
kelas XI MIPA 3 Tahun Ajaran 2017/2018.

Prosedurpenelitian mencakup 
meminta izin dariPembantu Dekan I untuk 
melaksanakanpenelitian, meminta izin 
kepada kepalasekolah dan guru kelas, 
mengadakanobservasi, penyusunan 
perangkatpembelajaran daninstrumen 
penelitian, validasi instrumen,pemilihan 
kelas sampel, memberikan perlakuaan pada 
kelas sampel, analisisdata, dan penyusunan 
hasil penelitian. 

Variabel bebas yang digunakan 
adalah model CIRC dan variabel 
terikatnyaadalah kemandirian belajar siswa.
Adapun desain penelitiannya yaitu Mix 
Method yang jenisnya Concurrent
Embedded. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini untuk dua jenis data 
yaitu data keterlaksanaan model 
pembelajaran melalui lembar observasi 
serta data kemandirian belajar siswa yang 
diperoleh melalui angket siswa.

Angket kemandirian siswa terdiridari
20 butir.Yang disusun dengan menyediakan 
pilihan jawaban diberi tanda checklist pada 
jawaban yang dipilih.Sedangkan lembar 
observasi disusun dengan menyediakan 
pilihan jawaban yang dibuat dengan kriteria 
tertentu sehingga pengisi memilih jawaban 
yang dinilainya paling sesuai dengan 
memberi tanda checklist pada jawaban yang 
dipilih, kriteria jawaban dibuat berdasarkan 
indikator yang telah ditentukan

Perlakuan pada kelaseksperimen
disesuaikan dengan sintaks model CIRC. 
Dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) berdasarkan Permendikbud 
No.65/2013 Standar Prosesuntuk 
penyesuaian perlakuan kelas eksperimen 
terhadap model pembelajaran yang akan 
digunakan.

Pada data penelitian yang diperoleh, 
sebelum dilakukan pengujian
hipotesis maka data penelitian harus
memenuhi syarat analisis yang meliputi uji
normalitas sebaran data menggunakan uji 
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Liliefors, uji homogenitas menggunakan uji 
Fisher. Setelah kedua uji tersebut terpenuhi 
maka dilanjutkan dengan uji kesamaan dua 
rata-rata, uji korelasi terhadap model CIRC 
sebagai variabel bebas (X) dengan 
kemandirian belajar siswa sebagai variabel 
terikat (Y).

Sesuai dengan permasalahan yang 
diajukan, maka dirumuskan hipotesis 
penelitian yaitu terdapat pengaruh antara 
keterlaksanaan model CIRC dengan 
peningkatan kemandirian belajar siswa 
dalam pembelajaran minyak bumi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL
1. Hasil Observasi 

Berikut ini akan disajikan data kuantitatif 
sertadata  kuantitatifdari nilai keterlaksanaan 
model CIRC.

Gambar1.Persentase Hasil KeterlaksanaanModel 
CIRC oleh Guru

Gambar2.Diagram Persentase 
KeterlaksanaanModel CIRC Oleh Siswa

Berdasarkan gambar 1 dan 2dapat dilihat 
bahwa persentaserata-rata dari setiap 
pertemuannya dari pertemuan 1 sampai 
pertemuan 3 meningkat.

Tabel 1.Hasil Kualitatif dari Lembar Observasi 
Keterlaksanaan Model oleh Guru

No Sintaks Pertemuan 3

1 Orientasi Guru sudah mendapat 
perhatian khusus siswa 
sehingga suasana kelas sudah 
kondusif untuk melakukan 

pembelajaran.

2 Organisasi Guru sudah dapat 
mengkondisikan kelas yang 
teratur saat pembentukan 
kelompok. 

3 Pengenalan 
konsep

Guru sudah dapat membuat 
siswa antusias mengenai 
materi yang akan dipelajari 
melalui penayangan video 
dan siswa juga aktif bertanya 
tentang video yang 
ditampilkan

4 Eksplorasi 
dan 

Aplikasi

Guru sudah dapat memantau 
semua kelompok baik saat 
membaca materi, menulis 
ringkasan dan menjawab
soal. Guru juga tidak 
berlama-lama untuk 
membimbing satu kelompok 
saja.

5 Publikasi Guru sudah memberikan 
kesempatan semua kelompok 
untuk menampilkan hasil 
diskusinya.

6 Penguatan 
dan refleksi

Guru sudah memberikan 
kesempatan semua kelompok 
untuk menampilkan hasil 
diskusinya.

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa 
terdapat perubahan tingkah lakupada siswa
dan perubahan ini terjadi setelah 
diterapkannya langkah-langkah model 
CIRC.

2. Kemandirian Siswa
Berikut data hasil angket siswa dalam tiga

pertemuan.

Gambar 3. Diagram PersentaseHasil Angket 
Kemandirian Siswa
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Dari gambar 3 diatas dapat disimpulkan 
bahwa selama tiga kali pertemuan dengan 
rata-rata skor 70% dengan kategori 
terlaksanan dengan baik.

PEMBAHASAN
1. Keterlaksanaan Model CIRC

Menurut Trianto (2014) melalui proses 
pembelajaran, guru dituntut untuk mampu 
membimbing dan memfasilitasi siswa agar 
mereka dapat memahami kekuatan serta 
kemampuan yang mereka miliki, untuk 
selanjutnya memberikan motivasi agar 
siswa terdorong untuk bekerja atau belajar 
sebaik mungkin untuk mewujudkan 
keberhasilan berdasarkan kemampuan yang 
mereka miliki. Untuk dapat memfasilitasi 
agar siswa dapat lebih mengenal 
kemampuannya, maka langkah awal yang 
perlu dilakukan guru adalah berusaha 
mengenal siswanya dengan baik. Pada 
pertemuan terakhir ini guru sudah lebih 
dekat dan mengenal karakteristik tiap siswa 
sehingga kondisi kelas lebih kondusif 
daripada pertemuan sebelumnya. Guru juga 
sudah berperan baik sebagai fasilitator 
dalam proses pembelajaran sehingga siswa 
sudah dapat memaksimalkan 
kemampuannya. Pada pertemuan terakhir 
ini siswa sudah baik dalam mengikuti 
proses pembelajaran. Siswa sudah mulai 
terbiasa untuk memahami bacaan yang 
diberikan dengan membaca materi secara 
seksama dan serius. Siswa juga tidak 
sungkan untuk berdiskusi dan bertanya 
tentang hal yang membingungkan atau 
tidak dipahaminya dengan baik. Guru juga 
tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra 
untuk membuat siswa tampil didepan kelas, 
karena banyak siswa yang mengajukan diri 
untuk tampil didepan kelas. Hal ini dapat 
terjadi karena guru dan siswa telah menjalin 
interaksi yang baik sehingga siswapun 
merasa nyaman dan tidak merasa terbebani 

ketika harus tampil didepan kelas, bertanya 
ataupun menyampaikan pendapatnya.

Menurut Aunurrahman (2009) guru adalah 
tenaga pendidik yang memberikan sejumlah 
ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah, 
guru adalah orang yang berpengalaman dalam 
bidangnya dengan keilmuan yang dimilikinya, 
dia dapat menjadikan anak didik menjadi orang 
yang cerdas. Dengan kata lain, proses 
pembelajaran akan berjalan efektif sejalan 
dengan keterlaksanaan model pembelajaran 
yang dipilih guru untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Maka dari itu, diadakan analisis 
keterlaksanaan model CIRC baik dari guru 
maupun siswa pada tiap pertemuannya. 

Dari hasil peningkatan keterlaksanaan 
model CIRC oleh guru maupun siswa pada tiap 
pertemuannya menjelaskan bahwa proses
pembelajaran yang berlangsung dengan 
menerapkan model CIRC telah terlaksana 
dengan baik. Peningkatan yang terjadi pada tiap 
pertemuannya dikarenakan interaksi guru dan 
siswa yang terjalin membaik setiap 
pertemuannya, guru yang berperan sesuai 
dengan sintaks model CIRC sehingga dapat 
menimbulkan karakter yang ingin dimunculkan 
sesuai dengan sintaks model CIRC. Dengan 
keterlaksanaan model CIRC yang telah baik 
maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
Ainun Mardhiah (2016) penerapan model CIRC 
dapat meningkatkan meningkatkan hasil belajar 
siswa. 
2. Korelasi antar Keterlaksanaan Model 

CIRC dengan Kemandirian Belajar

Korelasi antara keterlaksanaan model 
CIRCterhadap kemandirian siswa dicari 
dengan menggunakan analisis korelasi 
sederhana yaitu uji korelasi product 
momen.Sebelum dikorelasikan, data yang 
diperoleh dari lembar observasi 
pelaksanaan CIRC dan kemandirian siswa, 
terlebih dahulu dilakukan uji  normalitas, 
uji homogenitas,danuji kesamaan dua rata-
rata. Dalam mempermudah analisis 
data,diperolehlah hasil sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
No Data yang dianalisis Lhitung Ltabel(α=0,05) Keterangan

1 Lembar Observasi Keterlaksanaan model oleh guru 0,131 0,227 Normal

2 Lembar Observasi Keterlaksanaan model oleh siswa 0,136 0,227 Normal

3 Lembar Angket Kemandirian Belajar Siswa 0,107 0,190 Normal
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Tabel 3.Hasil Uji Homogenitas
No Data yang dianalisis Fhitung Ftabel(α=0,05) Keterangan

1 Keterlaksanaan model oleh 
guru dengan siswa

2 4,75 Homogen

2 Keterlaksanaan model oleh 
siswa dengan kemandirian 
belajar siswa

1,5 4,10 Homogen

Berdasarkan tabel 2 dan tabel 3 dapat 
dilihat bahwa data yang dianalisis telah 
memenuhi segala jenis uji prasyarat yang 
ada sehingga data penelitianpun dianggap 
dapat melalui uji lanjutan yaitu uji hipotesis 
dengan 

tujuan untuk menjawab rumusan 
hipotesis penelitian. Setelah dilakukan uji 
hipotesis dengan uji korelasi product 
momen,. Hasil uji korelasi yang didapatkan 
yaitu rxy sebesar 0,49. Setelah diperoleh 
nilai rxy kemudian diinterpretasikan untuk 
melihat kuatnya hubungan korelasi antara 
model CIRC dan kemandirian siswa. 
Berdasarkan tabel pedoman interpretasi 
koefisien relasi menurut Arikunto (2014), 
nilai rxy 0,49 memiliki tingkat hubungan 
agak rendah karena berada pada 0,400-
0,600. Hal ini berarti koreksi antara 
keterlaksanaan model CIRC dan 
kemandirian siswa pada tingkat ini 
memiliki tingkat hubungan yang agak 
rendah (Arikunto, 2014).

Hasil yang diperoleh ini sesuai 
dengan hipotesis penelitian yang telah 
dirumuskan sebelumnya, yaitu terdapat 
hubungan antara model CIRC (µ1) terhadap 
kemandirian siswa (µ2)di SMAN 11 Kota 
Jambi dalam pembelajaran minyak bumi.

PENUTUP
1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapat 
dalam penelitian ini Keterlaksanaan model 
CIRCdalam pembelajaran hidrolisis garam 
sudah termasuk pada kategori baik. Hal ini 
dapat dilihat dari hasil persentase observasi 
model CIRC yang diperoleh oleh guru 
maupun siswa dalam pembelajaran minyak 
bumi dan diperkuat oleh data kualitatif 
yang berasal dari tulisan observer selama 
pembelajaran berlangsung. Peningkatan 
kemandirian siswa dalam pembelajaran 

minyak bumi ini sudah termasuk pada 
kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
persentase observasi yang diperoleh siswa 
dalam pembelajaran hidrolisis garam dan 
diperkuat oleh data kualitatif yang berasal 
dari alasan.

adalah:
Ada pengaruh antara keterlaksanaan 

model CIRC dengan kemandirian siswa 
dalam pembelajaran minyak bumi di 
SMAN 4 Kota Jambi memiliki tingkat 
hubungan agak rendah. Dari nilai thitung

sebesar 3,468> ttabel1,686 pada taraf α= 
0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
pelaksanaan model CIRC berpengaruh 
terhadap peningkatan kemandirian siswa di 
SMAN 11 Kota Jambi dalam pembelajaran 
minyak bumi.
2. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan 
dalam penelitian yang telah dilakukan, 
disarankan bagi peneliti lanjutan agar dapat  
memodifikasi model CIRC dalam upaya 
mengembangkan kemandirian belajar siswa 
dengan menggunakan lembar observasi 
untuk melihat kemandirian belajar siswa.
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