
BAB V 

 PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penyajian data dan analisis data tentang pengaruh 

penggunaan Strategi Inquiring Minds Want to Know terhadap motivasi belajar 

siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam di kelas XI Sekolah Menengah 

Atas Negeri PLUS Provinsi Riau. Maka dapat disimpulkan bahwa: 

Hipotesis alternatif (Ha) yang diajukan dalam penelitian ini yakni “ada 

pengaruh penggunaan Strategi Inquiring Minds Want to Know terhadap 

motivasi belajar siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam di kelas XI 

Sekolah Menengah Atas Negeri PLUS Provinsi Riau” dapat diterima dan H0 

ditolak dengan mengacu kepada perhitungan data yang penulis lakukan, yakni 

hasil dari rxy sebesar 0,401 dan berdasarkan tabel nilai koefisien korelasi “r” 

product moment taraf signifikan 5%, 0,401 lebih besar dari 0,213 dan taraf 

signifikan 1% maka 0,401 lebih besar dari 0,278. 

Selanjutnya, mengacu pada tabel interpretasi dari nilai r, dapat 

disimpulkan bahwa 0,401 terletak diantara 0,40 – 0599 yang berarti korelasi 

penggunaan Strategi Inquiring Minds Want to Know terhadap motivasi belajar 

siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam di kelas XI Sekolah 

Menengah Atas Negeri PLUS Provinsi Riau terletak pada tingkat sedang. 
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Kemudian, berdasarkan perhitungan nilai koefisien determinasi, dapat 

disimpulkan bahwa kontribusi penggunaan strategi Inquiring Minds Want to 

Know terhadap motivasi belajar siswa pada bidang studi Pendidikan Agama 

Islam adalah 16%. Sedangkan sisanya, motivasi belajar siswa dipengaruhi 

oleh variabel lain. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh maka 

penulis dapat memberikan rekomendasi ataupun saran sebagai berikut: 

1. Kepada guru khususnya guru bidang studi Pendidikan Agama Islam 

diharapkan dapat mempertahankan bahkan terus meningkatkan penggunaan 

strategi Inquiring Minds Want to Know ketika proses pembelajaran, agar 

motivasi belajar siswa semakin bagus dan meningkat. 

2. Bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri PLUS Provinsi Riau 

diharapkan dapat memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dalam proses 

pembelajaran dan rajin serta bersungguh-sungguh dalam belajar dengan 

menunjukkan perhatian dan semangat belajar yang tinggi agar pembelajaran 

yang dilaksanakan memperoleh hasil yang maksimal. 

 

 

 

 

 


