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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui bagaimana aktivitas siswa

selama proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry
training. 2) Mengetahui pengaruh model pembelajaran Konvensional terhadap
hasil belajar siswa pada materi pokok Listrik Dinamis. 3) Mengetahui pengaruh
model pembelajaran inquiry training terhadap hasil belajar siswa pada materi
pokok Listrik Dinamis.

Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan desain Two group
pretest-posttest desaign. Populasi seluruh siswa kelas kelas X SMA Negeri 1
Percut Sei Tuan yang terdiri dari 9 kelas. Sampel penelitian diambil 2 kelas yang
ditentukan dengan teknik cluster random sampling. Kelas ekperimen dengan
menerapkan model pembelajaran inquiry training dan kelas kontrol dengan
penerapan model pembelajaran konvensional. Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah lembar observasi dan tes hasil belajar dalam bentuk pilihan
berganda dengan 5 option.

Berdasarkan hasil pengamatan, aktivitas siswa kelas eksperimen 73,57
(kategori aktif) dan kelas kontrol 45,09 (kategori cukup aktif). Hal ini
menunjukkan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran inquiry training
dapat lebih meningkatkan aktivitas belajar siswa. Setelah dilakukan perlakuan
pada masing-masing kelas diperoleh rata-rata nilai postes pada kelas eksperimen
75,43 dan kelas kontrol 64,42. Hasil pengujian hipotesis (uji t) diperoleh
thitung > ttabel yaitu 4,540 > 1,66 dengan α = 0,05. Hal ini berarti Ha diterima dengan
kata lain ada pengaruh penerapan model pembelajaran inquiry training terhadap
hasil belajar siswa pada materi pokok Listrik Dinamis di kelas X semester II SMA
Negeri 1 Percut Sei Tuan T.P. 2012/2013.
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