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Penelitian ini bertujuan, 1. Untuk penerapan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing terhadap hasil belajar siswa kelas VIII SMP Al-Ittihadiyah Medan, 2. 

Untuk mengetahui model pembelajaran inkuiri terbimbing dalam proses belajar 

mengajar pada mata pelajaran keterampilan siswa kelas VIII SMP Al-Ittihadiyah 

Medan. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII  yang 

berjumlah 64 siswa, yang terdiri dari 22 orang siswa kelas VIII 1, 21 orang siswa 

kelas VIII 2, dan 21 orang siswa kelas VIII 3. Sampel penelitian ini adalah seluruh 

populasi yang ada yaitu sebanyak 64 orang siswa. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) subjek dalam penelitian 

ini sebanyak 64 siswa terdiri dari 32 orang siswa kelas kontrol dan 32 orang siswa 

kelas eksperimen. Pelaksanaan PTK dilakukan dua kali pertemuan, terdiri dari 

pertemuan pertama kelas kontrol dan pertemuan kedua kelas eksperimen, yang 

menggunakan 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, tindakan  dan refleksi. Teknik  

pengumpulan data penelitian ini adalah observasi dan test. Test yang dilakukan 

berupa soal yang diberikan 2 kali yaitu test awal pada kelas kontrol dan test kedua 

pada kelas eksperimen. Sedangkan observasi meliputi aktivitas belajar siswa dalam 

proses pembelajaran.  

Berdasarkan analisis data yang diperoleh bahwa hasil belajar siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar. 

Hal ini dapat dilihat dari rata-rata pada saat test awal yaitu 68,03 mencapai nilai 

kriteria ketuntasan maksimal dengan perolehan nilai ketuntasan klasikal sebesar 

53,12%, dari penelitian dengan 32 orang siswa yang diperoleh 17 orang siswa yang 

mencapai nilai kriteria ketuntasan maksimal dan 15 orang siswa yang tidak mencapai 

nilai kriteria ketuntasan maksimal. Selanjutnya pada test kedua di kelas eksperimen 

diperoleh rata- rata 79,65 mencapai nilai kriteria ketuntasan maksimal dengan 

perolehan nilai ketuntasan klasikal sebesar 81,25%, dari penelitian dengan 32 orang 

siswa yang diperoleh 26 orang siswa yang mencapai nilai kriteria ketuntasan 

maksimal dan 6 orang siswa yang tidak mencapai nilai kriteria ketuntasan maksimal. 

Dengan demikian dapat disimpulakn bahwa dengan penerapan model pembelajaran 

inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran keterampilan di 

kelas VIII SMP Al-Ittihadiyah Medan.  

 

 


