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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengetahui peningkatan hasil belajar praktik 
motor bensin dengan diterapkannya model pembelajaran Inquiri Training. 

Penelitian ini dilaksanakan di kompetensi keahlian Teknik Kendaraan 
Ringan SMK Negeri 1 Purworejo Tahun Pelajaran 2017/2018. Pengumpulan data 
menggunakan metode test dengan desain penelitian  Tindakan Kelas (PTK). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penerapan model 
pembelajaran Inquiry Training mampu meningkatkan hasil belajar praktik 
produktif motor bensin siswa kelas XII SMK Negeri 1 Purworejo. Hal tersebut 
dapat dilihat dari peningkatan rata-rata nilai  produktif pada kondisi awal sebesar 
50, pada siklus 1 sebesar 69 dan pada sisklus 2 sebesar 92. Di samping itu 
prosentase ketuntasan belajar siswa juga mengalami peningkatan, yaitu pada 
kondisi awal sebanyak 55 %, pada siklus 1 sebanyak 73 % dan pada siklus 2 
sebanyak 90 %. 
 
Kata Kunci : Hasil belajar praktik, metode pembelajaran inquiry training 
 

PENDAHULUAN 

Menurut Claxton (2004: 1) pembelajaran (learning) merupakan proses 

perubahan yang relatif tetap dari individu akibat interaksi dengan 

lingkungannya). Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang didesain/dirancang 

untuk membantu peserta didik mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai 

yang baru agar terjadi perubahan tingkah laku dalam suatu kegiatan yang 

sistematis melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam konteks 

belajar mengajar. Pembelajaran merupakan suatu proses sistematis dimana tiap-

tiap komponen, yaitu guru, pelajar, material, dan lingkungan pelajaran saling 

berkaitan untuk menuju pembelajaran yang sukses. Sehingga penerapan model-

model pembelajaran merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran.  
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Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para 

perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Seiring perkembangan dunia 

pendidikan, paradigma pembelajaran haruslah berorientasi pada keaktifan siswa. 

Menurut Budiningsih (2005: 6), pembelajaran haruslah berpusat pada siswa 

(student oriented) yaitu mengaktifkan siswa agar mengalami langsung proses 

pembelajaran. Pembelajaran yang aktif berarti pembelajaran perlu mengaktifkan 

semua siswa dan guru, baik secara fisik (termasuk segenap indera) maupun 

mental, bahkan moral dan spiritual. 

Ada banyak model pembelajaran yang dikembangkan oleh para ahli 

dalam usaha mengoptimalkan hasil belajar siswa. Banyaknya model 

pembelajaran yang dikembangkan tidaklah berarti semua pengajar menerapkan 

semua model pembelajaran untuk setiap mata pelajaran, karena tidak semua 

model cocok untuk setiap topik atau mata pelajaran. Oleh karena itu, dalam 

memilih model pembelajaran yang tepat hendaklah memperhatikan kondisi 

siswa, sifat materi bahan ajar, fasilitas media yang sesuai dan kondisi guru itu 

sendiri. Apabila suatu model pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa, sifat 

materi bahan ajar, fasilitas media yang sesuai dengan kondisi guru maka 

pembelajaran dikatakan efektif.  

Salah satu model pembelajaran yang mampu memotivasi siswa untuk 

belajar dengan baik khususnya siswa SMK adalah model pembelajaran Inquiry 

Training. Metode pembelajaran Inquiry merupakan model pembelajaran yang 

lebih menekankan peran aktif siswa baik fisik maupun mental dalam proses 

pembelajaran. Dalam metode pembelajaran ini siswa dilibatkan dalam proses 

penemuan melalui pengumpulan data dan tes hipotesis. Menurut Kindsvatter, 

Wilen, & Ishler (dalam Paul Suparno,2007 : 65) Inquiry menjelaskan sebagai 

metode pengajaran” di mana guru melibatkan kemampuan berfikir kritis siswa 
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untuk menganalisis dan memecahkan persoalan secara sistematik”. metode 

Inquiry adalah menggunakan pendekatan induktif dalam menemukan 

pengetahuan dan berpusat kepada keaktifan siswa. Jadi bukan pembelajaran 

yang berpusat pada guru, melainkan kepada siswa. Itulah sebabnya pendekatan 

ini sangat dekat dengan prinsip konstruktivis. 

Menurut Wilis (2006), langkah proses pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran inquiry sebagai berikut: 

A. Perumusan Masalah. 

Langkah awal adalah menentukan masalah yang ingin didalami atau 

dipecahkan dengan metode inquiry. Persoalan dapat disiapkan atau diajukan 

oleh guru. Persoalan sendiri harus jelas sehingga dapat dipikirkan, didalami, 

dan dipecahkan oleh siswa. Persoalan perlu diidentifikasi dengan jelas tujuan 

dari seluruh proses pembelajaran atau penyelidikan. Bila persoalan 

ditentukan oleh guru perlu diperhatikan bahwa persoalan itu real, dapat 

dikerjakan oleh siswa, dan sesuai dengan kemampuan siswa. Persoalan yang 

terlalu tinggi akan membuat siswa tidak semangat, sedangkan persoalan 

yang terlalu mudah yang sudah mereka ketahui tidak menarik minat siswa. 

Sangat baik bila persoalan itu sesuai dengan tingkat hidup dan keadaan 

siswa. 

B. Menyusun hipotesis 

Langkah berikutnya adalah siswa diminta untuk mengajukan 

jawaban sementara tentang masalah itu. Inilah yang disebut hipotesis. 

Hipotesis siswa perlu dikaji apakah jelas atau tidak. Bila belum jelas, 

sebaiknya guru mencoba membantu memperjelas maksudnya lebih dahulu. 

Guru diharapkan tidak memperbaiki hipotesis siswa yang salah, tetapi cukup 

memperjelas maksudnya saja. Hipotesis yang salah, tetapi cukup 

memperjelas maksudnya saja. Hipotesis yang salah nantinya akan kelihatan 

setelah pengambilan data dan analisis data yang diperoleh. 
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C. Mengumpulkan data 

Langkah selanjutnya adalah siswa mencari dan mengumpulkan data 

sebanyak-banyaknya untuk membuktikan apakah hipotesis mereka benar 

atau tidak. Dalam bidang fisika, untuk dapat mengumpulkan data, siswa 

harus menyiapkan suatu peralatan untuk pengumpulan data. Maka guru 

perlu membantu bagaimana siswa mencari peralatan, merangkai peralatan, 

dan mengoperasikan peralatan sehingga berfungsi dengan baik. Dalam 

bahasa fisika langkah ini adalah langkah percobaan atau eksperimen. 

Biasanya dilakukan di laboratorium tetapi kadang juga dapat di luar sekolah. 

Setelah peralaran berfungsi, siswa diminta untuk mengumpulkan data dan 

mencatatnya dalam buku catatan. 

D. Menganalisis data 

Data yang sudah dikumpulkan harus dianalisis untuk dapat 

membuktikan hipotesis apakah benar atau tidak. Untuk memudahkan 

menganalisis data, data sebaiknya diorganisasikan, dikelompokkan, diatur 

sehingga dapat dibaca dan dianalisis dengan mudah. Biasanya disusun dalam 

suatu tabel. 

E. Menyimpulkan 

Dari data yang telah dikelompokkan dan dianalisis, kemudian 

diambil kesimpulan dengan generalisasi, dipresentasikan diaplikasikan. 

Setelah diambil kesimpulan, kemudian dicocokkan dengan hipotesis asal, 

apakah hipotesa kita diterima atau tidak. 

Dari langkah-langkah diatas nampak jelas bahwa metode Inquiry ini 

menggunakan prinsip metode ilmiah atau saintifik dalam menemukan suatu 

prinsip, hukum ataupun teori. Secara umum metode ilmiah itu mempunyai 

langkah-langkah seperti : 1) merumuskan persoalan, 2) membuat hipotesisi, 

3) mengumpulkan data, 4) pengamatan, pengukuran 5). Menganalisis data, 

6) mengambil kesimpulan, 7) mempresentasikan, mengaplikasikan dan 

membuat laporan hasil. 
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METODELOGI PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research) yaitu suatu penelitian tentang situasi kelas yang dilakukan secara 

sistematik, dengan mengikuti prosedur atau langkah-langkah tertentu untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Penelitian ini dilaksanakan di SMK 

Negeri 1 Purworejo pada kelas XII Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan 

(TKR) dengan jumlah siswa 34 siswa. 

Adapun  langkah-langkah  pelaksanaan  penelitian  tindakan  kelas 

dilakukan  melalui  empat  tahap,  yakni:  (1)  perencanaan  tindakan,  (2) 

pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan interpretasi, dan (4) analisis dan refleksi. 

Secara jelas langkah-langkah tersebut dapat digambarkan seperti gambar 3 siklus 

penelitian tindakan kelas (PTK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siklus Penelitian Penelitian Tindakan Kelas.  

Lewin dalam Joko Nurkamto (2009: 5) 

Dari gambar di atas diketahui bahwa setiap siklus diawali dari 

penyusunan rencana (plan), kemudian baru dilakukan tindakan, diobservasi dan 

dianalisis, kemudian dilakukan refleksi untuk perencanaan tindak lanjut. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tes praktik. Tes praktik dilakukan 
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untuk mendapatkan data hasil belajar praktik Motor bensin pada kondisi awal, 

siklus I dan siklus II. Kriteria penilaian tes praktik didasarkan pada pedoman 

kriteria penilaian (rubrik) yang disusun peneliti sesuai kisi-kisi soal praktik. 

Sedangkan analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

deskriptif komparatif. 

 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan kondisi awal, hasil pelaksanaan tindakan pada siklus I, dan 

II dapat dinyatakan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar praktik kelas XII TKR 

1 yang tampak dari perolehan hasil evaluasi praktik. Peningkatan hasil belajar 

praktik dijelaskan tabel berikut: 

Tabel 1. Peningkatan Hasil Belajar Praktik Siswa Kelas XII TKR 1 

Kelas Variabel Rata-rata Nilai Praktik  

Kondisi 
Awal 

Siklus 1 Siklus 2  

 

 
XII TKR 1 

Hasil Teori Kendaraan 
Ringan 

50 69 92  

 

Selain itu, pelaksanaan pembelajaran pada kondisi awal, siklus I, dan II 

juga terjadi peningkatan prosentase jumlah siswa yang mencapai ketuntasan 

belajar. Peningkatan ketuntasan belajar siswa dapat diamati pada tabel berikut: 

Tabel 2. Peningkatan Ketuntasan Pembelajaran Siswa Kelas XII TKR 1 

 
Kelas 

Variabel Prosentase Ketuntasan  

Kondisi 
Awal 

Siklus 1 Siklus 2  

 

XII TKR 
1 

Hasil Teori Kendaraan 
Ringan 

55% 73% 90%  

 

Peningkatan hasil belajar teori dan praktik dari kondisi awal, siklus 1 dan 

siklus 2 terjadi karena penerapan model pembelajaran inquiri terbimbing dan 

inquiry training mampu memberikan motivasi dan kebermaknaan belajar. 
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Pembelajaran yang mampu membangkitkan motivasi dan memberikan 

kebermaknaan belajar akan memudahkan siswa mengekplorasi keterampilan 

yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. Agar bermakna, belajar tidak 

cukup dengan hanya mendengar dan melihat tetapi harus dengan melakukan 

aktivitas (membaca, bertanya, menjawab, berkomentar, mengerjakan, 

mengkomunikasikan, presentasi, diskusi). 

SIMPULAN DAN SARAN 

Penerapan model pembelajaran Inquiry Training dapat meningkatkan 

hasil belajar praktik mata pelajaran kompetensi kejuruan Kendaraan Ringan 

siswa kelas XII TKR 1 SMK Negeri 1 Purworejo. Hal tersebut dapat dilihat dari 

peningkatan rata-rata nilai praktik mata pelajaran kompetensi kejuruan 

Kendaraan Ringan kelas XII TKR 1 yaitu nilai rata-rata hasil belajar praktik mata 

pelajaran kompetensi kejuruan Kendaraan Ringan kelas XII TKR 1 dengan nilai 

KKM 70. 

Hendaknya mempersiapkan secara cermat perangkat pendukung 

pembelajaran dan fasilitas belajar yang diperlukan, karena sangat 

mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang pada akhirnya 

berpengaruh pada proses dan hasil belajar siswa. Guru juga harus memahami 

dan memvariasikan metode yang sesuai materi yang dapat digunakan dalam 

proses pembelajaran, sehingga siswa tidak merasa jenuh.  
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