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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Adanya pengaruh model 
pembelajaran inquiry trainingterhadap hasil belajar siswa pada materi pokok 
listrik dinamis di kelas X SMA Muhammadiyah 8 Kisaran. 2). 
Bagaimanahasilbelajarfisikasiswadi kelaseksperimendenganmenggunakan model 
pembelajaraninquiry trainingpadamaterilistrikdinamis. 3). 
Bagaimanahasilbelajarsiswa di kelaskontroldenganmenggunakan model 
pembelajaranlangsungpadamaterilistrikdinamis. 3). 
Bagaimanaaktivitasbelajarsiswayang mengikuti model pembelajaraninquiry 
trainingpadamaterilistrikdinamiskelas X semester 2 SMA Muhammadiyah 8 
Kisarantahunpembelajaran 2012/2013. 

Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimendengandesainpenelitiantwo 
grouppre-test post-test design.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas Kelas X SMA Muhammadiyah 8 Kisaran yang terdiri dari 6 kelas. Sampel 
penelitian diambil 2 kelas yang ditentukan dengan teknik cluster random 
sampling, yaitu Kelas X4 sebagai kelas eksperimendan kelas X6 sebagai kelas 
kontrol yang masing-masing kelas terdiri dari 33 siswa. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini, yaitu tes hasil belajar dalam bentuk pilihan 
berganda dengan 5 pilihan jawaban sebanyak 15 soal yang telah dinyatakan valid 
oleh tiga validator dan lembar aktivitas belajar siswa. Hipotesis yang digunakan 
adalah uji t satu pihak. 
 Hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata pre-test kelas eksperimen 43,23 
dengan standar deviasi 12,71 dan nilai rata-rata pre-test kelas kontrol 42,83 
dengan standar deviasi 11,79dimana rata-rata pre-test dari kedua kelas sampel 
sama (homogen). Setelah pembelajaran selesai diberipost-test dengan nilai rata-
rata kelas eksperimen 76,97 dengan standar deviasi 10,62 dan nilai rata-rata kelas 
kontrol 65,25 dengan standar deviasi 9,09, sehingga dapat dihitung persentase 
peningkatan hasil belajar mencapai 15,23% dan dengan taraf keseluruhan aktivitas 
belajar siswa adalah 77,92% termasuk kategori aktif. Hasil uji t dengan taraf 
signifikan α = 0,05 diperoleh thitumg = 4,84 dan ttabel = 1,67. Sehingga thitumg> ttabel 
(4,84> 1,67) maka maka Ho di tolak dan Ha di terima, dengan 
demikiankesimpulan bahwa ada pengaruh model pembelajaran inquiry training 
yang signifikan terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok listrik dinamis 
kelas X SMA Muhammadiyah 8 Kisaran T.P 2012/2013.Artinya model 
pembelajaran inquiry training Lebih baik dari model pembelajaran Langsung. 
 


