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ABSTRAK 

 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

inquiry training terhadap hasil belajar siswa pada materi pengukuran di kelas X 

SMA Negeri 1 Dolok Masihul T.P. 2016/2017. 

Penelitian merupakan jenis penelitian quasi eksperimen. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Dolok Masihul yang 

berjumlah 280 siswa yang terdiri dari sembilan kelas. Sampel penelitian ini 

diambil dua kelas yaitu kelas X IPA B (sebagai kelas eksperimen) yang diberi 

perlakuan menggunakan model pembelajaran inkuiri training dan kelas X IPA C 

(sebagai kelas kontrol) yang diberi perlakuan menggunakan pembelajaran 

konvensional yang ditentukan dengan cara cluster random sampling. Data 

penelitian ada dua macam yaitu dalam bentuk hasil belajar dan observasi aktivitas 

siswa. Data hasil belajar siswa yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan 

tes pilihan berganda dengan jumlah 15 soal dengan lima option jawaban yang 

sebelumnnya telah divalidasi. 

Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata pretes kelas eksperimen 

adalah 37,71 dan kelas kontrol adalah 41,4, setelah pembelajaran selesai diberikan 

postes dengan hasil rata-rata kelas eksperimen 70,11 dan kelas kontrol 62,45. 

Pada proses pembelajaran Inquiry Training berlangsung dilakukan pengamatan 

terhadap aktivitas siswa dengan hasil rata-rata nilai aktivitas pada pertemuan 

pertama 60,26 dan pada pertemuan kedua 81,78, dimana hasilnya dikategorikan 

aktif sejalan dengan peningkatan hasil belajar siswa. Berdasarkan analisis uji 

normalitas dan uji homogenitas pada kedua kelas diketahui bahwa data 

berdistribusi normal dan kedua kelas berasal dari kelompok yang homogen. 

Berdasarkan hasil uji t satu pihak diperoleh thitung  > ttabel ( 2,503 > 1,,669 ), hal ini 

menunjukkan ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran Inquiry Training 

terhadap hasil belajar siswa pada materi pengukuran di kelas X SMA Negeri 1 

Dolok Masihul T.P. 2016/2017. 
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