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ABSTRACT
The research methodis true eksperimental, the population was all students of grade X SMA
Swasta Parulian 1 Medan that consists of 3 classes. The Samples to conduct this research
were two classes, class VII-B as the experiment class that consists of 30 students and class
VII-A as control class that consists of 30 students, definid by random cluster sampling. The
average of the study on pretest of the experimental class 37.67 and the average of pre test
control class 35.67. Before it was  tested with t-test formula that was done the prerequisite
test stated that population was normal distribution and homogenous. The calculations of t-
test  obtained ttest= 0.515 < ttable= 2.002 at significant level = 0.05. The result of this
calculation proves that there is no difference in the ability of the start of the second
class.After learning was done by the different treatment the average of post-test in
experimental class 73.33, so itcan be concludedthat the guided inquiry training model can
affect learning outcomes and student activities in therectilinear motion in grade XSMA
Swasta Parulian 1 Medan.
Keywords: guided inquirytrainingmodel,dynamic electric,learning outcomes

PENDAHULUAN
Pada saat ini pendidikan nasional
menghadapi tantangan yang sangat
kompleks dalam mempersiapkan kualitas
sumber daya manusia (SDM) yang
mampu bersaing di era globalisasi. Upaya
yang tepat mempersiapkan sumber daya
manusia yang berkualitas dan
seyogiyanya berfungsi sebagai alat untuk
membangun sumber daya manusia yang
bermutu tinggi adalah pendidikan
(Trianto, 2011:4).

Pendidikan pada hakekatnya
bertujuan untuk mengembangkan potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang
kreatif dan mandiri. Hanya saja ada
beberapa masalah yang dihadapi dunia
pendidikan, yaitu lemahnya proses
pembelajaran. Dalam proses
pembelajaran, anak kurang di dorong
untuk mengembangkan kemampuan
berpikir. Proses pembelajaran di dalam
kelas diarahkan kepada kemampuan anak
untuk menghafal informasi. Otak anak
dipaksa untuk mengingat dan menimbun
berbagai informasi yang diingatnya
tersebut untuk menghubungkannya

dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya
ketika anak didik lulus dari sekolah
mereka pintar secara teori tetapi mereka
miskin secara aplikasi (Sanjaya 2008).
Berdasarkan hasil penelitian yang telaha
dilakukan observasi di SMA HKBP
Sidorame Medan diperoleh data hasil
belajar matematika siswa sebanyak 4
orang dari 17 siswa yang mendapatkan
nilai diatas KKM yang telah di tentukan
yaitu 70. Hal ini menunjukkan
pembelajaran yang digunakan guru masih
konvensional. Sebanyak 90% siswa
menyatakan bahwa pelajaran matematika
itu sulit karena menurut siswa pelajaran
matematika itu tidak terlepas dari rumus-
rumus. Hal tersebut berhubungan dengan
aktivitas pembelajaran yang sering
dilakukan guru di kelas hanya membahas
soal-soal matematika. Sementara siswa
lebih menyukai pembelajaran matematika
dengan metode praktikum dan
demonstrasi.

Purwanto (2012:133) menyebutkan
bahwa dalam pembelajaran matematika,
kemampuan pemahaman konsep
merupakan syarat mutlak dalam
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mencapai keberhasilan belajar siswa. Hal
ini menunjukkan bahwa pelajaran
matematika bukanlah pelajaran hafalan
tetapi lebih menuntut pemahaman konsep
bahkan aplikasi konsep tersebut. Namun
fakta yang terlihat di lapangan pada
pembelajaran matematika, masih banyak
pembelajaran yang bersifat verbal, siswa
tampak pasif dan menerima pengetahuan
sesuai dengan yang diberikan guru.

Pendidikan dimasa lalu, guru
merupakan satu-satunya sumber belajar
bagi anak didik. Sehingga kegiatan
pendidikan cenderung masih tradisional.
Perangkat teknologi penyebarannya
masih sangat terbatas dan belum
memasuki dunia pendidikan. Tetapi lain
halnya sekarang, perangkat teknologi
sudah ada dimana-mana. Di sekolah-
sekolah kini, terutama di kota besar,
teknologi dalam berbagai bentuk dan
jenisnya sudah dipergunakan untuk
mencapai tujuan. Ternyata teknologi
yang disepakati sebagai media itu tidak
hanya sebagai alat bantu, tetapi juga
sebagai sumber belajar dalam proses
belajar mengajar (Bahri, S dan Zain,
2006:139).

Berdasarkan indikator
permasalahan yang dijelaskan diatas,
dibutuhkan model pembelajaran yang
efektif yang mampu meningkatkan
keterampilan proses siswa. Salah satu
model pembelajaran yang efektif
diterapkan adalah model pembelajaran
inquiry training.

Menurut Joyce (2009:201), model
pembelajaran inquiry training dirancang
untuk membawa siswa secara langsung
ke dalam proses ilmiah melalui latihan-
latihan yang dapat memadatkan proses
ilmiah tersebut ke dalam periode waktu
yang singkat. Tujuannya adalah
membantu siswa mengembangkan
disiplin dan mengembangkan
keterampilan intelektual yang diperlukan
untuk mengajukan pertanyaan dan
menemukan jawabannya berdasarkan
rasa ingin tahunya.

Melalui model pembelajaran ini
siswa diharapkan aktif mengajukan
pertanyaan mengapa sesuatu terjadi
kemudian mencari dan mengumpulkan
serta memproses data secara logis, untuk
selanjutnya mengembangkan strategi
intelektual yang dapat digunakan untuk
menemukan jawaban atas pertanyaan
tersebut. Model pembelajaran inquiry
training dimulai dengan menyajikan
peristiwa yang mengandung teka-teki
kepada siswa. Siswa-siswa yang
menghadapi situasi tersebut akan
termotivasi menemukan jawaban
masalah-masalah yang masih menjadi
teka-teki. Dengan menggunakan model
pembelajaran inquiry training diharapkan
proses pembelajaran merupakan proses
pemeroleh konsep dari keterlibatan siswa
secara langsung dan mampu
meningkatkan hasil belajar siswa.

Peneliti sebelumnya Irwansyah
(2013), menyimpulkan bahwa model
pembelajaran inquiry training dapat
meningkatkan pemahaman siswa menjadi
lebih mendalam dan siswa lebih aktif
dalam belajar, dengan judul “Pengaruh
Model Pembelajaran Inquiry Training
Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada
Materi Pokok Listrik Dinamis Kelas X di
SMA Muhammadiyah 8 Kisaran T.P
2012/2013”. Dari hasil analisis data
Nurhaida Lubis (2010) dengan judul
“Pengaruh Model Pembelajaran Latihan
Inkuiri (Inquiry Training Model)
Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada
Materi Pokok Zat dan Wujudnya Kelas
VIII Semester I MTs N 3 Medan T.P
2009/2010”. Diperoleh nilai rata-rata
pretes 28,9 setelah diberi perlakuan yaitu
dengan model inquiry training maka hasil
belajar siswa meningkat dengan nilai
rata-rata 73,4. Kelemahan dalam
penelitian ini adalah pada fase inquiry
training di RPP, tidak sepenuhnya
menggunakan fase inquiry training. Dari
latar belakang masalah diatas, peneliti
ingin  mencoba  meningkatkan
kemampuan siswa dalam pembelajaran



ISSN: 2442-7616Volume 3, Nomor 2, Edisi Nopember 2017

43
Jurnal Pendidikan Matematika Dan Terapan
Pendidikan Matematika FKIP – Univ. HKBP Nommensen

matematika dengan metode inquiry
training, dengan melakukan beberapa
perbaikan, baik dari segi penyampaian
materi pembelajaran, membuat siswa
lebih aktif dan merancang kembali RPP
yang lebih menarik dan lebih menyentuh
kedalam alam pikiran siswa, diharapkan
akan ada perbaikan dari penelitian
terdahulu.

Model pembelajaran inquiry
training adalah model pembelajaran
dimana pengajar melibatkan kemampuan
berpikir kritis pembelajar untuk
menganalisis dan memecahkan persoalan
secara sistematik. Model pembelajaran
ini menggunakan pendekatan induktif
dalam menemukan pengetahuan dan
berpusat pada keaktifan pembelajar. Jadi
bukan pembelajaran yang berpusat pada
pengajar. Dalam model pembelajaran ini
isi dan proses penyelidikan diajarkan
bersama-sama dalam waktu yang
bersamaan. Jadi, tujuan utama model
pembelajaran inquiry training adalah
membantu peserta didik mengembangkan
keterampilan intelektual dan
keterampilan-keterampilan lainnya,
seperti mengajukan pertanyaan dan
menemukan (mencari) jawaban yang
berawal dari keingintahuan  mereka.

Model inquiry training
dikembangkan oleh seorang tokoh yang
bernama Richard Suchman. Suchman
meyakini bahwa anak-anak merupakan
individu yang penuh rasa ingin tahu akan
segala sesuatu. Pada dasarnya model ini
mengikuti teori Suchman sebagai berikut:
(1)secara alami manusia mempunyai
kecenderungan untuk selalu mencari tahu
akan segala sesuatu yang menarik
perhatiannya.
(2)mreka akan menyadari keingintahuan
akan segala sesuatu tersebut dan akan
belajar untuk menganalisis strategi
berpikirnya tersebut (3)strategi baru dapat
diajarkan secara langsung dan
ditambahkan /digabungkan dengan
strategi lama yang telah dimiliki siswa.
(4) latihan penelitian (inquiry training)

dapat memperkaya kemampuan berpikir
dan membantu siswa belajar tentang
suatu ilmu yang senantiasa bersifat
tentatif dan belajar menghargai
penjelasan atau solusi alternatif.

Model pembelajaran inquiry
training berawal dari sebuah kepercayaan
dalam upaya pengembangan para
pembelajar yang mandiri, metodenya
mengisyaratkan partisipasi aktif siswa
dalam penelitian ilmiah. Model
pembelajaran inquiry training sangat
penting untuk mengembangkan nilai dan
sikap dalam cara berpikir ilmiah, seperti:
(1) keterampilan melakukan pengamatan,
pengumpulan dan pengorganisasian data,
termasuk merumuskan dan menguji
hipotesis setra menjelaskan fenomena (2)
kemandirian belajar (3) keterampilan
mengekspresikan secara verbal (4)
kemampuan berpikir logis, dan (5)
kesadaran bahwa ilmu bersifat dinamis
dan tentatif.

Tujuan utama dari model
pembelajaran inquiry training adalah
membuat siswa menjalani suatu proses
tentang bagaimana pengetahuan
diciptakan. Untuk mencapai tujuan ini,
siswa dihadapkan pada suatu masalah
yang menarik. Namun perlu diingat
bahwa masalah tersebut harus didasarkan
pada suatu gagasan yang memang dapat
ditemukan (discoverable ideas), bukan
mengada-ada.

Model pembelajaran inquiry
training dapat dirancang dengan baik,
oleh guru yang mengontrol interaksi dan
menerapkan prosedur-prosedur
penelitian. Meski demikian, standar
penelitian adalah kerja sama, kebebasan
intelektual, dan keseimbangan. Interaksi
antara siswa saharusnya juga didorong.
Lingkungan intelektual terbuka untuk
semua gagasan yang relevan, guru dan
siswa seharusnya berpartisipasi secara
sejajar dimana gagasan-gagasan bias
saling terhubung satu sama lain.

Perbedaan utama antara model
pembelajaran inquiry training dengan
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model pembelajaran inkuiri umum adalah
terletak pada proses merumuskan
hipotesis. Model pembelajaran inquiry
training mengembangkan suatu metode
penemuan baru yang menuntut siswa
merumuskan hipotesis melalui bertanya.
Sedangkan model pembelajaran inkuiri
umum merumuskan hipotesis setelah
mengumpulkan masalah-masalah yang
siswa hadapi (mengajukan pertanyaan)
barulah kemudian siswa diminta untuk
membuat jawaban sementaranya
(merumuskan hipotesis).

Model  pembelajaran inquiry
training merupakan model pembelajaran
yang dianjurkan karena memiliki
kelebihan, diantaranya:(1)Model
pembelajaran inquiry training merupakan
pembelajaran yang menekankan kepada
pengembangan aspek kognitif, efektif,
dan psikomotor secara seimbang,
sehingga pembelajaran melalui model ini
dianggap lebih bermakna (2)Dapat
memberikan ruang kepada siswa untuk
belajar sesuai dengan gaya belajar
mereka (3)Dapat melayani kebutuhan
siswa yang memiliki kemampuan di atas
rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki
kemampuan belajar bagus tidak akan
terhambat oleh siswa yang lemah dalam
belajar (4)Dapat memperkuat daya ingat
siswa tentang hal yang telah dialami
dalam proses pembelajaran

Perbedaan model pembelajaran
inquiry training dengan model
pembelajaran inkuiri dapat dilihat dari
tabel di bawah ini:
Tabel 1.Perbedaan Model Pembelajaran

Inquiry Training dengan
ModelPembelajaran Inkuiri

Model Pembelajaran
Inquiry Training

Model Pembelajaran
Inkuiri

Siswa merumuskan hipotesis
melalui pertanyaan yang
diberikan pada guru, dimana
pertanyaan tersebut sudah
mengandung jawaban “ya”
atau “tidak”.

Siswa merumuskan
hipotesis setelah
merumuskan masalah-
masalah yang dihadapi
siswa (mengajukan
pertanyaan).

Siswa menjelaskan hasil
diskusi dan akan dianalisis
melalui tanya jawab

Siswa menjelaskan hasil
diskusi, kemudian guru
menunjukkan data yang

kemudian guru menunjukkan
data yang relevan terkait
materi pelajaran.

relevan terkait materi
pelajaran.

Model pembelajaran inquiry
training memiliki lima tahap:
Tabel 2. Fase-fase Model Pembelajaran

Inquiry Training
Fase-fase Perilaku Guru

a. Fase 1
Menghadapkan pada
masalah

Guru menjelaskan kepada
siswa tentang prosedur-
prosedur penelitian dan
menjelaskan perbedaan-
perbedaan.

b. Fase 2
Siswa melakukan
pengumpulan dan serta
melakukan pengumpulan
data serta melakukan
verifikasi

Guru meminta siswa
memverifikasi hakikat objek
dan kondisinya, serta
peristiwa dari keadaan
permasalahan.

c. Fase 3
Pengumpulan data
eksperimentasi

Meminta siswa agar
memisahkan variabel yang
relevan, dan
menghipotesiskan (serta
menguji) hubungan kausal

d. Fase 4
Mengolah,
memformulasikan suatu
penjelasan

Meminta siswa mengolah
data dan merumuskan suatu
penjelasan.

e. Fase 5
Analisis proses penelitian

Meminta siswa menganalisis
strategi penelitian dan
mengembangkan yang paling
efektif.

(Joyce, 2009: 207)
METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SMA
Swasta Parulian 1 Medan yang beralamat
di Jalan Sisingamangaraja Medan pada
bulan April kelas X semester II T.P
2016/2017. Populasi adalah keseluruhan
objek penelitian (Arikunto, 2010).
Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas X semester II SMA
Swasta Parulian 1 Medan T.P 2016/2017
yang terdiri dari 3 kelas sebanyak 90
siswa. Sedangkan sampel adalah sebagian
atau wakil objek yang diteliti (Arikunto,
2010:174). Sampel dapat diambil apabila
keadaan subjek didalam populasi
homogen. Pengambilan sampel
menggunakan teknik cluster random
sampling yaitu  XB sebanyak 30 siswa
sebagai kelas eksperimen dan kelas XA

sebanyak 30 siswa sebagai kelas kontrol .
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Variabel bebas adalah variabel
yang mempengaruhi atau yang menjadi
sebab perubahannya  atau timbulnya
variabel terikat. Variabel bebas dalam
penelitian ini adalah pembelajaran yang
menggunakan model pembelajaran
inquiry training dan pembelajaran
konvensional .Variabel terikat merupakan
variabel yang dipengaruhi atau yang
menjadi akibat karena adanya variabel
bebas. Variabel terikat dalam penelitian
ini yaitu keterampilan proses sains dan
sikap ilmiah siswa pada materi pokok
listrik dinamis di kelas X .
Penelitian ini termasuk jenis penelitian
true eksperimen, yaitu merupakan
penelitian yang dimaksudkan untuk
mengetahui ada tidaknya pengaruh dan
seberapa besar pengaruh pada objek yang
diteliti (Sugiyono, 2008:112). Penelitian
ini melibatkan dua kelas sampel yang
diberi perlakuan yang berbeda. Untuk
mengetahui hasil belajar matematika
siswa yang diperoleh dari dua penerapan
perlakuan maka pada siswa diberikan tes.
Tes yang dilakukan yaitu pretes sebelum
diberi perlakuan dan postes setelah diberi
perlakuan. Dan soal postes yang
diberikan adalah soal yang sama dengan
soal pretest. Desain penelitiannya adalah
The Nonequivalent Control Group
Design. Desain penelitiannya adalah
sebagai berikut: (Emzir, 2009).

Tabel 3. Desain Penelitian
Sampel Pre-tes Perlakuan Post-tes

Kelas
eksperimen

Y1 P Y2

Kelas kontrol Y1 Q Y2

P = Pembelajaran menggunakan model
inquiry training di kelas  eksperimen dan
Q  = Pembelajaran menggunakan model
pembelajaran konvensional
Y1 = Pretes diberikan kepada kelas
eksperimen dan kelas control dan
Y2adalah postes diberikan kepada kelas
eksperimen dan kelas kontrol.
Adapun alat pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian adalah (1) tes
pilihan berganda yang berjumlah 20 soal
dengan lima pilihan , sebelum dilakukan

penelitian, tes yang telah disusun terlebih
dahulu diuji validitasnya dengan uji
validitas isi . Nilai skor dikonversikan
kedalam bentuk nilai dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai= 100
(2) lembar observasi yang  digunakan
untuk melihat aktivitas siswa selama
berlangsung proses pembelajaran
konversikan kedalam bentuk nilai dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:

100
MaksimumSkorJumlah

DiperolehyangSkorJumlah
Nilai x

Tabel 4.  Kriteria Penilaian
No. Keterangan Angka
1. Sangat Aktif 80100
2. Aktif 7079
3. Cukup Aktif 6069
4 Kurang Aktif 1059

(Arikunto, 2005)
Tahap pelaksanaan penelitian yang
dilakukan dapat adalah sebagai berikut:
(1)melaksanakan pretes pada kelas
eksperimen dan kelas kontrol untuk
mengetahui hasil belajar siswa sebelum
diberi perlakuan, (2) melakukan analisis
data pretes pada proses pembelajaran
dengan menggunakan model
pembelajaran inquiry training pada kelas
eksperimen dan pemberian perlakuan
dengan menggunakan model
pembelajaran konvensional pada kelas
control (3)melakukan analisis data postes
dengan menggunakan uji t satu pihak
pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Dari uji hipotesis diketahui ada tidaknya
pengaruh model pembelajaran inquiry
training terhadap hasil belajar siswa.(4)
menarik kesimpulan.

Analisa data dalam penelitian ini
menggunakan: (1)Mencari Nilai rata-
rata/mean  dengan rumus

n

xiX

(2) Menentukan Simpangan Baku dengan
menggunakan rumus



ISSN: 2442-7616Volume 3, Nomor 2, Edisi Nopember 2017

46
Jurnal Pendidikan Matematika Dan Terapan
Pendidikan Matematika FKIP – Univ. HKBP Nommensen

)1(

)(XN
S

22





NN

X i

(3) Uji Normalitasdiadakan untuk
mengetahui normal tidaknya data
penelitian (tes hasil belajar) tiap variabel
penelitian, uji yang dipakai adalah
Liliefors.X , X … . X dijadikan bilangan baku Z , Z , … . Z
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(4) Uji kesamaan rata-rata pretes (uji t
dua pihak) dengan menggunakan rumus= X − XS +
(5)Uji kesamaan rata-rata postes ( uji t
satu pihak) dan (6) Analisis regresi, untuk
mendapatkan hubungan fungsional antara
dua variabel atau lebih atau mendapatkan
pengaruh antara variabel predactor
terhadap variabel kriteriumnya.
HASIL PENELITIAN
1. Nilai Pretes & Postest Siswa Kelas

Eksperimen dan Kelas Kontrol
Pada awal penelitian kedua kelas
diberikan tes uji kemampuan awal
(pretes) yang bertujuan untuk mengetahui
apakah kemampuan awal seperti terlihat
pada tabel4 dibawah ini:

Tabel 5.Nilai Nilai Pretes Kelas
Eksprimen dan Kelas Kontrol

No
Eksperimen Kontrol
Nilai Frek Nilai Frek

1 15 3 5 1
2 20 4 15 1
3 25 4 20 1
4 30 3 25 5
5 35 3 30 4
6 45 4 35 6
7 50 2 40 5
8 55 2 45 4
9 60 1 65 3

10 65 4 - -
Jlh 400 30 280 30

X 37,67 35,67
S 16,85 13,04

2 Nilai Postes Siswa kelas Eksprimen
dan Kelas Kontrol

Nilai postest dan disajikan dalam
tabel dibawah ini:
Tabel 6. Nilai Postest Kelas Eksperimen

dan kelas  kontrol

No

Eksperimen Kontrol

Nilai Frek Nilai Frek

1 55 2 40 2

2 60 2 45 3

3 65 2 50 1

4 70 9 55 2

5 75 6 60 5

6 80 4 65 1

7 85 2 70 9

8 90 3 75 4

9 80 2

10 85 1
Jlh 400 30 280 30

X 73,33 63,83

S 9,4 12,37
Dari diagram diatas dapat dilihat siswa yang
mendapat nilai tinggi lebih banyak terdapat
pada kelas eksperimen dari pada kelas
kontrol. Hasil yang diperoleh adalah, nilai
rata-rata kelas postes kelas eksperimen
sebesar 73,33 dengan standar deviasi 9,40 .
Tabel 7. RingkasanPerhitunganUji

Normalitas
No Data Kelas Lhitung Ltabel Simpulan

1 Pretes
Eksperimen 0,140

0,161

Normal
Kontrol 0,138 Normal

2 Postes
Eksperimen 0,136 Normal
Kontrol 0,102 Normal

Daritabeldiatasdiketahuibahwa data
pretes dan postes berdistribusi normal.
Haliniterlihatdariharga LHitung<Ltabel yang
mengindikasikanbahwadata
berdistribusinormal.
2. Uji Hipotesis Pretes Kelas Eksprimen

dan Kelas Kontrol
Uji hipotesis dengan menggunakan

uji t. Untuk mengetahui adanya kesamaan
(tidak berbeda secara signifikan) pada
kemampuan awal siswa pada kelas
eksprimen dan kelas kontrol, maka
digunakan uji t dua pihak. Syarat uji t ini
adalah data harus berdistribusi normal
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dan sampel harus berasal dari populasi
yang homogen. Uji t dua pihak ini adalah
Ho : µ1 = µ2 dan Ha : µ1 ≠µ2.Ho diterima
apa bila thitung<ttabel dengan taraf
signifikan α=0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa kemampuan awal
siswa kelas eksprimen dan kelas kontrol
sama.

Tabel 8.Hasil Perhitungan Uji t
Data rata-rata thitung ttabel Simpulan

Pretes Eks 37,66
0,515 2,002 Ho diterimaPretes

Kontrol
35,66

Postes Eks 73,30
3,890 1,674 Ha diterimaPostes

Kontrol
56,16

Dari hasil perhitungan  hipotesis  untuk
datapreteskelaseksperimendankelaskontro
luntukα=0,05diperolehthitung=0,515dan
ttabel=2,002maka thitung<ttabel, sehingga Ho

diterima dan dapat disimpulkan bahwa
kemampuan awalsiswapada
kelaseksperimen dan kelas control adalah
sama. Dan dari uji hipotesis postes
menggunakan uji t satu pihak dengan
tujuan untuk mengetahui ada tidaknya
pengaruh model pembelajaran inquiry
training pada kelas eksprimen, disperoleh
bahawa terdapat perbedaan hasil belajar
yang diajarkan dengan model
pembelajaran inquiry trainingdibanding
dengan metode konvensional.h
signifikanmodel pembelajaraninquiry
trainingterhadaphasilbelajarsiswapadama
teriListrik Dinamis di kelas X SMA
Swasta ParulianMedanT.P.2016/2017.
3. Analisis Regresi Sederhana dan

Korelasi

Regresi sederhana bertujuan untuk
mempelajari hubungan atau pengaruh
antara variabel bebas dan variabel terikat.
Persamaan regresi yang digunakan
dikemukakan oleh Sudjana. Dari data
hasil penelitian diperoleh persamaan
regresi sebagai berikut: = 33,06+0,59X
artinya ada peningkatan hasil belajar
sebesar 0,59 satuan . Dari hasil
perhitungan koefisien korelasi ternyata
didapat korelasi positif (r = 0,3) artinya
masih rendah hubungan antara metode
pembelajaran dengan hasil belajara di
kelas X , sekolah SMA Swasta Parulian
Medan.
KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan
pembahasan dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Hasil rata-rata pretest kelas eksperimen

37,67 dan kelas kontrol
35,67sedangkan hasil rata-rata postes
kelas eksperimen 73,33dan kelas
kontrol63,83.

2. Dari hasil uji t yang dilakukan , maka
dapat model pembelajaranInquiry
Training,berpengaruh terhadap hasil
hasil belajar siswa pada materi listrik
dinamis di Kelas X  SMA Swasta
Parulian 1 Medan T.P. 2016/2017.

Saran
Disarankan kepada guru bidang studi
Matematika dalam menerapkan model
pembelajaran inquiry training dan harus
disertai dengan  praktik sehingga siswa
lebih mudah memahami penerapan
konsep materi pembelajaran.
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