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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dalam kehidupan manusia, pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang 

harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan akan mengantarkan manusia agar dapat 

hidup berkembang sejalan dengan aspirasi untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut 

konsep pandangan hidup mereka masing-masing. Dari pendidikan pula potensi 

manusia dapat dikembangkan sehingga menjadi manusia yang beriman, bermartabat, 

berakhlak mulia dan berilmu. Setiap manusia memiliki tujuan, target maupun cita-

cita. Hal itu tidak akan bisa dicapai tanpa usaha yang maksimal dan kemampuan yang 

optimal melalui pendidikan. 

Sebagai salah satu pendukung tercapainya tujuan pendidikan, maka 

dibutuhkan figur seorang guru. Kata guru dalam Bahasa Indonesia berasal dari 

Bahasa Sansekerta, yang berarti orang yang digugu atau ditiru fatwa dan 

perkataannya. Dalam Bahasa Arab, guru disebut dengan mu’allim, murabbi, mudarris 

dan al-mu’addib.
1
 

Istilah mu’allim diartikan sebagai sosok yang memiliki kompetensi keilmuan 

yang luas, sehingga ia layak menjadi seorang yang membuat orang lain (murid) 

berilmu. Dengan demikian, guru sebagai mu’allim menggambarkan sosok yang 

memiliki kompetensi professional serta menguasai ilmu pengetahuan untuk diajarkan 

kepada muridnya. Kata murabbi sering diartikan sebagai pendidik yang berperan 

                                                             
1
 Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi, Jakarta: Amzah, 2013, h. 62. 



 

 
2 

untuk menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan pada peserta didik. Begitu juga 

guru sebagai mudarris yang berperan dalam memberi bekas berupa perubahan 

tingkah laku menjadi lebih baik pada peserta didik. Yang terakhir adalah al-mu’addib 

yang berarti guru sebagai sosok yang berperan membuat peserta didik menjadi insan 

berakhlak mulia dan berperilaku terpuji. 

Guru yang profesional dituntut agar dapat menyampaikan materi pelajaran 

dengan baik, efektif dan efisien sehingga siswa dapat mengerti dan memahami apa 

yang disampaikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru 

disebut sebagai salah satu tombak yang menunjang keberhasilan pendidikan. Allah 

SWT. menjelaskan bahwa guru memiliki tugas mulia, seperti yang terdapat dalam Al-

Qur’an surah Al-Baqarah ayat 129 : 

َا اْبَعثْ  َزبٌَّ ِِنْ  َّ ٌُِْنْ  َزُظْلا  فِي ِِنْ  يَخْلُْ هِّ يَُعلُِّوُِنُ  آيَاحِكَ  َعلَْي اْلِحْكَوتَ  الِْكخَابَ  َّ ِِنْ  َّ ي يَُصكِّ  إًَِّكَ  َّ

  )٩٢١ (الَحِكين الَعِصيصُ  أًَجَ 

Artinya:  Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan 

mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu 

dan mengajarkan Kitab dan Hikmah kepada mereka, dan menyucikan 

mereka. Sungguh, engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.” 
 

Ayat tersebut menegaskan, bahwa ada tiga hal yang menjadi tugas Rasul yang 

juga menjadi tugas guru, yaitu sebagai berikut: Pertama, guru dituntut agar dapat 

menyingkap fenomena kebesaran Allah yang terdapat dalam materi yang diajarkan, 

sehingga peserta didik dapat memahaminya dan mengikuti pesan-pesan yang 

terkandung di dalamnya. Kedua, Guru mengajarkan kepada peserta didik pesan-pesan 

normatif yang terkandung di dalam kitab suci. Ketiga, guru atau pendidik tidak hanya 

berkewajiban menanamkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus membangun moral 

dan membersihkan peserta didiknya dari sifat dan perilaku tercela.
2
 

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa setiap guru harus 
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melakukan tiga hal tersebut dalam proses pembelajaran dan dilaksanakan pada setiap 

mata pelajaran yang ada di lembaga pendidikan. Jika hal tersebut dilakukan, maka 

akan terbentuk siswa yang bertaqwa, beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. 

Dalam proses belajar mengajar, guru tidak hanya mentransferkan ilmu kepada 

peserta didik, namun guru juga harus mampu membimbing dan mengarahkan peserta 

didik untuk lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Seorang guru diharapkan 

mampu untuk merencanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif, baik itu 

merumuskan tujuan, memiliki bahan, memilih strategi atau metode, menerapkan 

evaluasi dan sebagainya.
3
 

Dewasa ini, motivasi belajar siswa mulai menurun karena beberapa faktor, 

mulai dari pengaruh game, kejenuhan dalam belajar akibat dari sistem full day yang 

sudah diterapkan oleh beberapa sekolah, boarding school dan lain sebagainya 

sehingga membuat sebagian siswa kehilangan semangat belajar ketika mengikuti 

pembelajaran di dalam kelas. Padahal, guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang 

kompleks terhadap pencapaian tujuan pendidikan. 

Guru yang hanya menyampaikan materi secara monoton dan cenderung 

teacher centered akan membuat siswa merasa bosan dan tidak memiliki motivasi 

untuk mencari tahu tentang hal dan  ilmu-ilmu baru ataupun mengingat kembali 

materi yang sudah mereka dapatkan sebelumnya, khususnya ketertarikan terhadap 

bidang studi Pendidikan Agama Islam. Akibatnya, siswa tidak mampu menerapkan 

nilai-nilai, ajaran dan prinsip dari Islam kedalam kehidupan mereka. Ini bisa 

dibuktikan dengan mirisnya moral dan perilaku peserta didik yang semakin 
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memprihatinkan. Padahal, hasil dari belajar adalah perolehan ilmu akibat dari 

aktivitas pembelajaran dan menimbulkan bekas berupa perubahan tingkah laku 

kearah yang lebih baik. 

Selain faktor di atas, masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

motivasi belajar siswa seperti faktor internal dari siswa itu sendiri yang menganggap 

bahwa bidang studi Pendidikan Agama Islam tidak penting dan membosankan. Siswa 

tidak memiliki keinginan mempelajari bidang studi Pendidikan Agama Islam untuk 

dijadikan pedoman hidup yang harus diaplikasikan kedalam kehidupan nyata 

melainkan hanya sebatas sebuah mata pelajaran seputar pengertian sholat, puasa dan 

lain-lain serta akan mendapat nilai ketika mampu menghafal semua materi yang ada. 

Terlebih lagi siswa yang sebelumnya sudah mendapatkan materi dari Madrasah 

Tsanawiyah atau sekolah yang berlatar belakang Islam akan cenderung kurang 

termotivasi lagi untuk belajar bidang studi Pendidikan Agama Islam. 

Allah SWT. menganugerahkan akal kepada makhluk bernama manusia. Akal 

inilah yang mendorong rasa ingin tahu dan penasaran terhadap segala hal 

sehingga manusia sejak dini cenderung untuk terus mempertanyakan berbagai 

hal yang memang belum dia ketahui dan pahami, baik yang dia amati maupun 

yang dia fikirkan. Dorongan ini menunjukkan bahwa manusia tidak akan 

merasa puas terhadap fenomena yang tampak di permukaan. Selalu ada 

keinginan untuk memahami secara lebih mendalam dan lebih detail.
4
 

Hal ini berkaitan dengan seruan Allah dalam Al-Qur’an yang menyeru manusia 

untuk berfikir dan mencari tahu. Sebagai makhluk yang dianugerahi akal, manusia 

seharusnya menggunakan akal untuk memikirkan setiap peristiwa yang terjadi di 

alam semesta ini. Di dalam Al-Qur’an, lebih dari 100 ayat yang berisi seruan Allah 

                                                             
4
 Ngainun Naim,  Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan 

Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, h. 171 



 

 
5 

kepada manusia untuk berfikir dan menggunakan akalnya, salah satunya adalah Q.S. 

Yunus: 24. 

ًْيَا اْلَحيَاةِ  َهثَلُ  إًََِّوا َِ  فَاْخخَلَطَ  العََّواءِ  ِهيَ  أًََصْلٌَاٍُ  َكَواء الدُّ ا األَْزضِ  ًَبَاثُ  بِ  يَأُْكلُ  ِهوَّ

األًََْعامُ  الٌَّاضُ  َجْ  ُشْخُسفََِا األَْزضُ  أََخَرثِ  إَِذا َحخَّىَ  َّ يٌَّ اشَّ ظَيَّ  َّ ُنْ  أَُْلَُِا َّ  قَاِدُزّىَ  أًََِّ

ّْ  لَْيلا  أَْهُسًَا أَحَاَُا َعلَْيَِا لُ  َكَرلِكَ  بِاألَْهطِ  حَْغيَ  لَّنْ  َكأَى َحِصيداا  فََجَعْلٌَاَُا ًََِازاا  أَ  ًُفَصِّ

م   اآليَاثِ  ْْ    فَكَُّسّىَ يَخَ  لِقَ

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air (hujan) 

yang Kami Turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi 

dengan subur (karena air itu), di antaranya ada yang dimakan manusia dan 

hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan 

berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya (memetik 

hasilnya), datanglah kepadanya azab Kami pada waktu malam atau siang, lalu 

Kami Jadikan (tanaman)nya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan 

belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami Menjelaskan tanda-tanda 

(kekuasaan Kami) kepada orang yang berpikir. (Q.S. Yunus: 24). 

Dari ayat diatas, Allah memberikan tanda-tanda kekuasaanNya dan semua itu 

akan menjadi pengetahuan bagi manusia yang memikirkannya. Oleh karena itu, sudah 

seharusnya siswa sebagai peserta didik dan penimba ilmu memiliki rasa ingin tahu 

dan rasa penasaran yang tinggi dengan menggunakan akal sebagai alatnya. 

Menurut Litman yang dikutip oleh Raden Roro Avisa Veronicatama, 

menyatakan bahwa rasa ingin tahu (curiosity) dapat didefinisikan sebagai 

keinginan untuk memperoleh informasi baru yang lebih kompleks. Rasa ingin 

tahu dapat muncul karena rasa penasaran dari ketidakpastian suatu informasi 

dan termotivasi untuk memperoleh informasi yang baru melalui kegiatan 

eksplorasi. Fungsi rasa ingin tahu adalah untuk belajar, mengeksplorasi, dan 

berpartisipasi langsung dalam kegiatan yang merangsang rasa ingin tahu untuk 

memperhatikan sesuatu rasa ingin tahu dapat dianalisis berdasarkan cakupan 

info yang ingin diketahui. Menurut Berlyne yang juga dikutip oleh Raden Roro 

Avisa veronicatama, mengatakan bahwa terdapat 4 dimensi rasa ingin tahu, 

yaitu keingintahuan terhadap informasi atau fakta intelektual (epistemic 
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curiosity), keingintahuan untuk mengakomodasi pengalaman melalui indra 

(perceptual curiosity), keingintahuan untuk mengenal lebih dalam bagian dari 

pengetahuan yang ada (spesific curiosity), dan keingintahuan untuk 

mengeksplorasi pengetahuan atau informasi (diversive curiosity).
5
 

Menurut penelitian RSA project, dimensi-dimensi rasa ingin tahu dapat saling 

berkaitan dan seseorang dapat memiliki empat dimensi pada berbagai titik 

dalam waktu tertentu, serta segala macam faktor seperti suasana hati, 

lingkungan, konteks, dan lain-lain. Rasa ingin tahu dapat berpengaruh besar 

dalam aktivitas belajar siswa. Litman berpendapat bahwa rasa ingin tahu telah 

melibatkan dua jenis reaksi yang berbeda terhadap hal baru, yaitu perasaan 

menyenangkan yang menarik (Curiosity Feeling Interesting) dan perasaan 

ketegangan terhadap ketidakpastian informasi (Curiosity Feeling Devripation).
6
 

Namun, pada kenyatannya tidak semua manusia mampu mempertahankan 

anugerah berupa rasa ingin tahu dan penasaran ini di dalam dirinya. Sehingga, tidak 

sedikit manusia yang membutuhkan dorongan dari luar agar keingintahuannya tetap 

terpenuhi. Menanggapi hal ini, dalam pendidikan, dibutuhkan peran seorang guru 

yang mampu membuat siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran serta 

memberikan dorongan kepada mereka untuk mencari tahu lebih dalam mengenai 

materi yang ada pada bidang studi Pendidikan Agama Islam. Salah satunya adalah 

melalui penggunaan metode membangkitkan rasa penasaran. 

Metode pembelajaran merupakan salah satu strategi pembelajaran, dengan 

metode pembelajaran diharapkan ada komunikasi antara guru dan siswa yang baik 

ketika proses belajar berlangsung. Dalam dunia pendidikan banyak metode 

pembelajaran yang diciptakan untuk menunjang dan mencapai tujuan pendidikan, 

salah satunya adalah strategi Inquiring Minds Want to Know yang merupakan metode 

                                                             
5
 Raden Roro Avisa Veronicatama, dkk., Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri untuk 

Meningkatkan Rasa Ingin Tahu Siswa pada Materi Sistem Reproduksi Kelas XI MIA 8 SMAN 1 

KARANGANYAR, Surakarta: 2016 
6
 Ibid. 



 

 
7 

sederhana yang dapat membangkitkan keingintahuan siswa dengan cara meminta 

mereka membuat perkiraan tentang suatu topik atau suatu pertanyaan.
7
 

Strategi Inquiring Minds Want to Know juga memiliki arti, makna serta tujuan 

yang sama dengan metode membangkitkan rasa penasaran. Metode membangkitkan 

rasa penasaran adalah salah satu cara untuk membangkitkan semangat dan 

mengompori jiwa manusia agar selalu merasa penasaran untuk mengetahui setiap 

sesuatu yang baru.
8
 Ini adalah salah satu bentuk motivasi dari luar diri siswa. Seorang 

guru dituntut untuk mampu menimbulkan rasa ingin tahu dan rasa  penasaran dalam 

diri siswa agar siswa tersebut mampu bereksplorasi sepenuhnya terhadap hal-hal dan 

ilmu baru. 

Sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 yang menghendaki siswa agar 

mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan menerapkan pendekatan 

saintifik. Hal ini sejalan dengan tujuan strategi Inquiring Minds Want to Know yakni  

agar mampu menumbuhkan motivasi kepada siswa untuk mencari tahu dan menjadi 

penasaran mengenai apa yang belum diketahuinya dengan cara berfikir, mengamati, 

meneliti, menelaah, hingga menganalisis sebuah kejadian atau peristiwa.  Siswa bisa 

menggunakan Al-Qur’an dan Alam sebagai sumber pengetahuan untuk memenuhi 

rasa ingin tahu dan rasa penasaran mereka. 

Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang terkenal berkualitas, seharusnya 

siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri PLUS Provinsi Riau memiliki motivasi 
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belajar yang jauh lebih baik dibandingkan siswa dari lembaga pendidikan yang lain. 

Karena, selain didukung oleh tenaga pengajar yang berkompeten, siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri PLUS Provinsi Riau juga dituntut untuk memiliki 

keunggulan dan prestasi melebihi lembaga pendidikan yang lainnya. berdasarkan 

studi pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri PLUS 

Provinsi Riau PLUS Provinsi Riau pada tanggal 07 April 2017, guru Pendidikan 

Agama Islam di sekolah tersebut telah berupaya menggunakan strategi Inquiring 

Minds Want to Know, dilihat dari hal-hal yang penulis dapatkan yakni sebagai 

berikut: 

1. Guru sudah memberikan tantangan berupa pertanyaan yang bersifat 

memancing daya fikir siswa. 

2. Guru sudah mengarahkan siswa untuk berfikir kritis dengan memberikan 

pernyataan analogi atau perandaian. 

3. Guru sudah memberikan apresiasi ketika siswa antusias untuk bertanya. 

4. Guru sudah memberikan contoh peristiwa ataupun kejadian dan menyuruh 

siswa untuk menarik kesimpulan. 

5. Guru sering memberikan pertanyaan kreatif dengan tujuan untuk 

membangkitkan rasa penasaran siswa. 

6. Guru tidak langsung memberikan umpan balik ataupun jawaban ketika 

memberikan pertanyaan kepada siswa agar siswa mencari tahu sendiri 

mengenai jawaban sebenarnya. 

Mengacu pada konsepsi sebelumnya, apabila guru telah melakukan kegiatan-

kegiatan tersebut dalam proses pembelajaran, seharusnya siswa dapat menunjukkan 
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motivasi belajar yang baik, akan tetapi penulis melihat masih terdapat beberapa hal 

yang menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa di kelas XI Sekolah Menengah 

Atas Negeri PLUS Provinsi Riau yang masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari gejala-

gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang kurang memperhatikan guru ketika menerangkan 

materi pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2. Masih ada siswa yang mengantuk ketika proses belajar mengajar bidang studi 

Pendidikan Agama Islam berlangsung. 

3. Masih ada siswa yang tidak antusias dalam menanggapi pertanyaan yang 

diberikan oleh guru Pendidikan Agama Islam. 

4. Masih ada siswa yang melakukan aktivitas lain saat proses pembelajaran 

bidang studi Pendidikan Agama Islam. 

5. Masih ada siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran bidang studi 

Pendidikan Agama Islam. 

Berdasarkan gejala-gejala diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : “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”. 

B. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang 

bermunculan dalam penelitian ini dapat diklarifikasikan sebagai berikut: 
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a. Bagaimana penggunaan strategi Inquiring Minds Want to Know pada 

bidang studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 

PLUS Provinsi Riau? 

b. Bagaimana motivasi belajar siswa pada bidang studi Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri PLUS Provinsi Riau? 

c. Bagaimana peran guru dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa pada 

bidang studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 

PLUS Provinsi Riau? 

d. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana dalam mendukung proses 

belajar mengajar di Sekolah Menengah Atas Negeri PLUS Provinsi Riau? 

e. Apakah ada pengaruh penggunaan strategi Inquiring Minds Want to 

Know terhadap motivasi belajar siswa pada bidang Pendidikan Agama 

Islam? 

2. Pembatasan Masalah 

Mengingat terbatasnya kemampuan dan kesanggupan penulis dalam 

hal dana, waktu dan tenaga untuk meneliti masalah-masalah di atas, maka 

penulis membatasi masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah yang 

akan diteliti adalah pengaruh penggunaan strategi Inquiring Minds Want to 

Know pada bidang studi Pendidikan Agama Islam di kelas XI Sekolah 

Menengah Atas Negeri PLUS Provinsi Riau. 
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3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala-gejala yang penulis 

jelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalahnya yakni apakah 

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? 

C. Penegasan Istilah 

Agar dalam penulisan ini dapat dipahami dengan jelas, maka beberapa 

istilah yang digunakan memerlukan penjelasan yang lebih rinci agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang ada. Oleh karena itu, 

penulis akan menjelaskan arti dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut: 

a. Strategi Inquiring Minds Want to Know 

Strategi Inquiring Minds Want to Know adalah suatu teknik sederhana 

untuk merangsang rasa ingin tahu siswa dengan mendorong spekulasi 

mengenai topik atau persoalan sehingga para siswa lebih mungkin 

menyimpan pengetahuan tentang materi pelajaran yang tidak tercakup 

sebelumnya.
9
 

Jadi, penggunaan Strategi Inquiring Minds Want to Know yang penulis 

maksud dalam penelitian ini adalah strategi yang diterapkan guna 

menumbuhkan motivasi belajar siswa pada bidang studi Pendidikan Agama 

Islam. 

                                                             
9
 Melvin L Silberman, Active Learning, Bandung: Nusamedia, 2002, h. 99 



 

 
12 

b. Motivasi Belajar 

Motivasi diambil dari kata “motif” yang berarti daya upaya yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dan menjadi awal terjadinya 

perubahan energi pada diri setiap individu.
10

 Motivasi belajar adalah proses 

yang memberi semangat belajar, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, 

perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah dan 

tahan lama.
11

 Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal 

peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan perilaku. 

Beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi belajar siswa antara lain cita-

cita kemampuan siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis dalam 

belajar dan pembelajaran, dan upaya guru dalam membelajarkan siswa.
12

 

c. Bidang Studi Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan 

pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, 

memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.
13

 Sedangkan menurut penulis, bidang studi Pendidikan 

Agama Islam adalah sebuah bidang studi yang mencakup materi Akidah 

Akhlak, Fiqih, Qur’an Hadits, dan Sejarah Kebudayaan Islam. 
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D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui signifikansi 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. 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai syarat penulis untuk 

menyelesaikan perkuliahan program sarjana strata satu (S1) Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau sekaligus 

untuk memperoleh gelas Sarjana Pendidikan (S.Pd). Selain itu, penelitian ini 

juga diharapkan bermanfaat bagi: 

a. Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi 

para guru, khususnya guru bidang studi Pendidikan Agama Islam dalam 

menumbuhkembangkan rasa ingin tahu siswa terhadap materi Pendidikan 

Agama Islam. 

b. Siswa 

Penulis berharap penelitian ini dapat membantu siswa Sekolah 

Menengah Atas Negeri PLUS Provinsi Riau dalam mengembangkan rasa 
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ingin tahu mereka sehingga motivasi belajar khususnya pada bidang studi 

Pendidikan Agama Islam dapat terus tumbuh. 

c. Sekolah 

Penelitian ini penulis persembahkan sebagai sumbangan terhadap 

dunia pendidikan Islam khususnya dalam proses pembelajaran. Dengan 

penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dan bahan informasi 

bagi guru-guru khususnya di Sekolah Menengah Atas Negeri PLUS 

Provinsi Riau mengenai pengaruh penggunaan strategi Inquiring Minds 

Want to Know terhadap motivasi belajar siswa. 

 

 

 

 

 


