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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoretis 

Setiap manusia pasti memiliki motivasi untuk mengetahui apa yang 

tidak mereka ketahui. Begitupun siswa ketika berada dalam proses 

pembelajaran. Itulah sebenarnya yang diharapkan dari proses belajar mengajar. 

Siswa tidak hanya berpangku tangan terhadap materi yang disampaikan oleh 

guru, melainkan juga menggali informasi lebih dalam secara sistematis, kritis, 

analogis dan analitis sehingga mereka mampu menemukan jawaban dari rasa 

ingin tahu mereka sendiri. Untuk menunjang terwujudnya hal tersebut, maka 

dibutuhkan dorongan dari luar salah satunya penggunaan strategi yang tepat 

diantaranya strategi Inquiring Minds Want to Know.  

Strategi Inquiring Minds Want to Know digunakan dalam rangka 

menumbuhkan motivasi belajar siswa, khususnya bidang studi Pendidikan 

Agama Islam. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan konsep teoretis 

tentang strategi Inquiring Minds Want to Know dan motivasi belajar siswa, 

yakni sebagai berikut: 

1. Penggunaan Strategi Inquiring Minds Want to Know 

a. Pengertian Strategi Inquiring Minds Want to Know 

Sebuah proses pembelajaran tidak bisa dipisahkan dengan 

strategi serta metode pembelajaran. Keduanya seperti satu kesatuan yang 

sejalan karena metode adalah suatu tindakan yang lebih khusus dari 

strategi yang cenderung memiliki makna lebih umum dan lebih luas. 
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Oleh karena itu, dalam beberapa referensi lain yang penulis temukan, 

strategi Inquiring Minds Want to Know disebut juga model ataupun 

metode Inquiring Minds Want to Know. Namun, Hal ini tidak 

menyebabkan eksistensi dari strategi Inquiring Minds Want to Know 

menjadi berbeda makna. Hanya saja terdapat perbedaan dalam hal 

penamaan yang digunakan sesuai dengan konteks masing-masing. Jika 

penulis kaitkan dengan penelitian ini, maka strategi Inquiring Minds 

Want to Know lebih tepat menggunakan istilah metode daripada strategi 

karena lebih mengarah kepada proses pembelajaran yang berlangsung di 

dalam kelas.  

Metode itu sendiri memiliki peran penting dalam mewujudkan 

tujuan pendidikan yakni agar siswa mampu memahami materi serta 

dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Oleh karena itu, metode yang 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar sangat pengaruh terhadap 

materi yang disampaikan. 

Salah satu kegunaan metode dalam proses pembelajaran adalah 

sebagai alat motivasi ekstrinsik. artinya, metode berfungsi sebagai alat 

perangsang dari luar yang dapat membangkitkan minat dan motivasi 

belajar seseorang. Penggunaan metode yang tepat dan bervariasi dapat 

dijadikan sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran konvensional yang tidak banyak menggunakan metode 

yang bervariasi dan kurang membuat siswa aktif, akan menimbulkan 

kebosanan sehingga siswa akan pasif, tidak bersemangat, dan kurang 

antusias saat mengikuti pembelajaran di kelas.
14
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 Asmuri, Metodologi Pembelajaran PAI Perspekif Kontekstual, Pekanbaru: CV. Mutiara 

Pesisir Sumatera, 2014, h. 106-107 
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Menurut Hisyam Zaini dkk dalam bukunya “Strategi 

Pembelajaran Aktif” mengatakan bahwa untuk membangkitkan 

keingintahuan siswa, cara yang bisa dilakukan adalah dengan meminta 

mereka membuat pemikiran–pemikiran tentang suatu topik atas suatu 

pertanyaan. Senada dengan itu Mel Silberman dalam bukunya “Active 

Learing” yang dikutip Dini Sri Ramadani, strategi Inquiring Minds 

Want To Know adalah suatu teknik sederhana untuk merangsang rasa 

ingin tahu siswa dan dengan mendorong spekulasi mengenai topik atau 

persoalan sehingga para siswa lebih mungkin menyimpan pengetahuan 

tentang materi pelajaran yang tidak tercakup sebelumnya.
15

 

Strategi Inquiring Minds Want to Know juga senada dengan 

Metode membangkitkan rasa penasaran yang diberi nama oleh Fu’ad bin 

Abdul Aziz Al-syahub dalam buku “Begini Seharusnya Menjadi Guru”. 

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.
16

 Ini adalah 

salah satu bentuk motivasi dari luar diri siswa. Tujuan strategi dan metode 

ini adalah sama-sama untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan rasa 

penasaran siswa sehingga siswa termotivasi dalam belajar dengan cara 

memberikan stimulus. Adapun stimulus yang digunakan untuk 

                                                             
15 Dini Sri Ramadani, Meningkatkan Motivasi belajar Siswa Melalui Strategi Inquiring Minds 

want to Know pada Kelas VII SMP Tunas Karya Pekanbaru, Pekanbaru: 2011, h. 14 
16

 Fu’ad Bin Abdul Aziz ash-Syalhub, Begini Seharusnya Menjadi Guru, Terj. Jamaluddin, 

Jakarta: Darul Haq, 2015,  h. 132 
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memancing motivasi siswa adalah dengan mengajukan pertanyaan yang 

mampu menggiring siswa menemukan sendiri jawaban sebenarnya. Selain 

itu, siswa diarahkan untuk berfikir kritis dan analogis mengenai suatu 

konsep yang ada dalam materi. Sehingga, dengan diterapkannya strategi 

dan metode ini, diharapkan agar siswa benar-benar termotivasi untuk 

mencari tahu mengenai suatu ilmu yang berkenaan dengan materi pada 

Bidang Studi Pendidikan Agama Islam. 

Seorang guru dituntut untuk mampu menimbulkan rasa ingin tahu 

dan penasaran dalam diri siswa agar siswa tersebut mampu bereksplorasi 

sepenuhnya terhadap hal-hal dan ilmu baru dengan cara berfikir, 

mengamati, meneliti, menelaah, hingga menganalisis sebuah kejadian atau 

peristiwa. Sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 yang menghendaki 

siswa agar mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan 

menerapkan pendekatan saintifik. Siswa bisa menggunakan Al-Qur’an dan 

Alam sebagai sumber pengetahuan untuk memenuhi rasa ingin tahu dan 

rasa penasaran mereka. 

Strategi Inquiring Minds Want to Know akan berhasil diterapkan 

jika siswa mau dan mampu mencari sesuatu melalui rasa ingin tahu serta 

motivasi yang muncul dari diri mereka sendiri. Mereka akan 

bersemangat mencari sesuatu yang baru apabila diberikan stimulus yang 

tepat oleh guru bidang studi Pendidikan Agama Islam mengenai suatu 

materi. 
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b. Teknik atau Langkah-langkah Strategi Inquiring Minds Want to 

Know 

Kita tahu bahwa peserta didik belajar paling baik dengan cara 

terlibat langsung atau aktif dalam proses pembelajaran. Suatu kegiatan 

belajar dikatakan aktif ketika peserta didik melakukan sebagian besar 

pekerjaan yang harus dilakukan. Mereka menggunakan otak mereka, 

mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan berbagai masalah, dan 

menerapkan apa yang mereka pelajari. Belajar aktif merupakan langkah 

cepat, menyenangkan, mendukung, dan secara pribadi menarik hati. 

Belajar aktif meliputi berbagai cara untuk membuat siswa aktif 

sejak awal melalui aktivitas-aktivitas yang membangun kerja kelompok 

dalam waktu singkat membuat mereka berfikir tentang materi pelajaran. 

Juga terdapat teknik-teknik memimpin belajar bagi seluruh kelas, bagi 

kelompok kecil, merangsang diskusi dan debat, mempraktikkan 

keterampilan-keterampilan, mendorong adanya pertanyaan-pertanyaan, 

bahkan membuat siswa dapat saling mengajar satu sama lain. 

Strategi inquiring minds want to know memiliki istilah berbeda 

dalam buku karangan Melvin L, Siberman yang lain dengan judul Active 

Learning: 101 Cara Belajar Siswa Aktif yang diterjemahkan dari buku 

Active Learning: 101 Strategies to Teach Any Subject yakni pikiran yang 

penuh tanya selalu ingin mengetahui. Akan tetapi, menurut pendapat 

penulis antara strategi inquiring minds want to know, pikiran yang penuh 
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tanya selalu ingin mengetahui serta metode membangkitkan rasa 

penasaran dalam referensi yang lain memiliki makna serta tujuan yang 

sama, yaitu menggiring siswa agar merasa ingin tahu mengenai materi 

yang diajarkan yakni bidang studi Pendidikan Agama Islam sehingga 

mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa.  

Adapun prosedur dalam menggunakan strategi inquiring minds 

want to know yang penulis kutip dari konsep teknik mendorong pikiran 

yang penuh tanya selalu ingin mengetahui adalah sebagai berikut: 

1. Ajukan pertanyaan yang njelimet untuk menstimulasi keingintahuan tentang 

mata pelajaran yang hendak anda bahas. Dalam hal ini, penulis memfokuskan 

penggunaan strategi inquiring minds want to know dalam proses pembelajaran 

pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam. 

Pertanyaannya haruslah merupakan pertanyaan yang menurut Anda 

ada beberapa siswa yang mengetahui jawabannya. 

Berikut adalah beberapa contohnya: 

 Pertanyaan sehari-hari (“mengapa kita harus membayar zakat”) 

 Cara melakukan (“Bagaimanakah tat acara shalat jenazah menurut 

ajaran Islam?”) 

 Definisi (“apa yang anda ketahui tentang Khalifah?) 

 Judul (“Menurut kalian, karya film 99 Cahaya di Langit Eropa 
berkisah tentang apa?”) 

 Cara Kerja (“Apa yang menjadikan manusia berbeda dengan iblis dan 

malaikat serta makhluk Allah SWT. yang lain?”) 

 Akibat (“Menurut kalian, bagaimana hukum seseorang yang 
meninggalkan sholat karena lupa? “bagaimana hukumnya menurut 

Islam?”) 

2. Doronglah siswa untuk berfikir dan membuat dugaan umum. Gunakan frase 

semisal, “coba tebak” atau “coba jawab”. 

3. Jangan buru-buru memberikan tanggapan. Tampung dulu semua dugaan 

siswa. Ciptakan rasa penasaran tentang jawaban yang “sesungguhnya”. 

4. Gunakan pertanyaan itu untuk megarahkan siswa kepada apa yang hendak 

Anda ajarkan. Sertakan jawaban atas pertanyaan anda dalam penyajian materi 
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anda. Anda perlu memastikan bahwa siswa lebih menaruh perhatian 

dibanding biasanya.
17

 

 

c. Kelemahan dan Kelebihan Strategi Inquiring Minds Want to Know 

kelebihan Strategi inquiring minds want to know antara lain: 

a. Membangkitkan rasa ingin tahu dan rasa penasaran siswa mengenai apa 

yang belum mereka ketahui. 

b. Siswa dapat menghasilkan sendiri konsep pengetahuan terhadap sesuatu 

dengan berfikir kritis dan mendalam. 

c. Melibatkan siswa untuk melakukan penyelidikan, penelitian, atau 

investigasi yang dapat membangun pemahaman mereka sendiri. 

d. Siswa dapat menerapkan keterampilan berpikir kritis yang dipadukan 

dengan metode ilmiah. 

Sedangkan kelemahan yang ada pada strategi inquiring minds want to 

know yakni sebagai berikut: 

a. Pembelajaran dengan strategi Inquiring Minds Want to Know memerlukan 

kecerdasan siswa yang tinggi, bila siswa kurang cerdas hasil 

pembelajarannya kurang efektif. 

b. Memerlukan perubahan dari kebiasaan cara belajar siswa yang menerima 

informasi dari guru apa adanya. 

c. Guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai 

pemberi informasi atau ilmu menjadi fasilitator, motivator, dan 

pembimbing siswa dalam belajar. 
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 Melvin L, Siberman Active Learning: 101 Cara Belajar Siswa Aktif / penerjemah Raisul 

Muttaqien; editor Ni’mal Fata, cet. VIII, bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2013. h. 119-120.  
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d. Karena dilakukan secara kelompok maka kemungkinan ada anggota yang 

kurang aktif. 

e. Guru harus mampu mengatasi dan mengendalikan kondisi di dalam kelas.  

2. Motivasi 

a. Pengertian Motivasi belajar 

Banyak ahli yang sudah mengemukakan pengertian motivasi 

dengan berbagai sudut pandang mereka masing-masing, namun intinya 

sama yakni sebagai suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri 

seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan 

tertentu.
18

 

Menurut Crider yang dikutip oleh Ramayulis, motivasi adalah 

abstrak keinginan yang timbul dari seseorang dan langsung ditujukan 

kepada suatu objek. Sedangkan menurut S. Nasution, motivasi adalah 

menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga ppeserta didik itu mau 

melakukan apa yang dapat dilakukannya.
19

 

Menurut Oemar Hamalik yang dikutip Haryu Islamuddin, 

perubahan energi dalam diri seseorang itu berbentuk suatu aktivitas 

nyata berupa kegiatan fisik. Karena seseorang mempunyai tujuan 

tertentu dari aktivitasnya, maka seseorang mempunyai motivasi yang 

kuat untuk mencapainya dengan segala upaya yang dapat dia lakukan 

untuk mencapainya.
20

 Selain itu, Menurut Sartain yang dikutip M. 

Ngalim Puranto, mengatakan bahwa motivasi adalah suatu pernyataan 

yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah 

laku terhadap suatu tujuan (goal)atau perangsang (incentive).
21

 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

motivasi adalah sebuah dorongan baik dari dalam maupun dari luar 

diri seseorang yang dapat membuatnya melakukan sesuatu. Seseorang 

yang termotivasi akan berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan 

apa yang menjadi tujuannya. Apabila motivasi telah tumbuh dalam diri 

                                                             
18

 Haryu Islamuddin, Psikologi Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 259 
19

 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Kalam mulia, 2005, h. 119 
20

 Haryu Islamuddin, op., cit. h.259 
21

 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990, h. 61 
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siswa, maka mereka akan belajar dengan giat tanpa dipaksa dan 

diperintahkan. 

b. Jenis-jenis Motivasi 

Dalam membicarakan jenis-jenis motivasi, hanya akan dibahas 

dari dua sudut pandang, yakni motivasi yang berasal dari dalam diri 

pribadi seseorang atau motivasi intrinsik dan motivasi yang berasal 

dari luar diri seseorang atau motivasi ekstrinsik.
22

 

1. Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah suatu cita-cita atau daya yang 

telah ada dalam diri individu yang mendorong individu tersebut 

untuk berbuat dan melakukan sesuatu.
23

 Jadi setiap perbuatan 

yang dilakukan oleh individu tersebut atas dasar keinginan dari 

dalam dirinya sendiri bukan dorongan dari luar. 

Apabila seseorang telah memiliki motivasi instrinsik 

dalam dirinya, maka secara sadar ia akan melakukan suatu 

kegiatan tanpa motivasi dari luar dirinya. Dalam aktivitas belajar, 

motivasi intrinsik sangat diperlukan, terutama belajar sendiri. 

seseorang yang tidak memiliki motivasi intrinsik akan sulit 

melakukan aktivitas belajar secara terus menerus. Seseorang yang 

memiliki motivasi intrinsik selalu ingin maju dalam belajar. 

Keinginan itu dilatarbelakangi oleh pemikiran yang positif, bahwa 
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semua mata pelajaran yang dipelajari sekarang akan dibutuhkan 

dan sangat berguna kini dan dimasa yang akan datang.
24

 

Oleh karena itu, setiap individu seharusnya selalu 

menanamkan motivasi intrinsik serta menjaganya tetap ada agar 

aktivitas belajar itu menjadi sebuah kebutuhan sehingga 

mendorong seseorang untuk terus belajar, menambah ilmu, 

mencari tahu dan menggali sesuatu yang belum ia miliki. 

Motivasi dari dalam diri seseorang atau motivasi intrinsik 

dapat dibedakan menjadi dua yakni belajar karena ingin 

mengetahui sebuah permasalahan atau fenomena dengan 

selengkap-lengkapnya dan belajar karena ingin menjadi orang 

yang berilmu atau ahli mata pelajaran. Semua itu hanya dapat 

dipenuhi dengan belajar yang giat dan sungguh-sungguh. 

2. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi Ekstrinsik adalah motivasi yang timbul akibat 

dorongan dari luar diri seseorang, seperti pujian, hadiah, peraturan 

dan tata tertib, suri tauladan orang tua, guru, dan lain sebagainya.
25

 

Salah satu contohnya adalah ketika belajar di sekolah, siswa diberi 

pujian karena ia mampu menyelesaikan tugas matematika atau 

seorang guru memberikan sebuah pertanyaan mengenai fenomena 

yang akan membuat siswa terpancing untuk mencari tau sebab dan 
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 Haryu Islamuddin op. cit. h. 261 
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 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, Jakarta: Raja Grafindo 2008, h. 137 
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akibat dari fenomena tersebut. Jadi, motivasi ekstrinsik adalah 

motivasi yang timbul akibat rangsangan dari luar. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, yang tergolong bentuk 

motivasi belajar ekstrinsik antara lain: 

a. Belajar demi memenuhi kewajiban. 

b. Belajar demi menghindari hukuman. 

c. Belajar demi memperoleh hadiah material yang dijanjikan. 

d. Belajar untuk mengetahui tat acara pelaksanaan ibadah yang benar. 

e. Belajar karena memiliki tanggung jawab terhadap tugas keagamaan. 

f. Belajar untuk menguasai lingkungan. 

g. Belajar untuk menambah optimism diri pada sisi keagamaan.
26

 

Dari uraian di atas, maka penggunaan metode membangkitkan rasa 

penasaran yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam termasuk ke 

dalam unsur motivasi ekstrinsik karena merupakan dorongan dari luar diri 

siswa. 

c. Fungsi Motivasi 

Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan agar siswa 

dapat melakukan aktivitas belajar dengan perasaan yang diliputi rasa 

ingin tahu dan merasa butuh. Siswa akan mengikuti proses 

pembelajaran dengan hati yang lapang dan kerelaan dalam menerima 

ilmu yang disampaikan oleh guru. Sehingga, apa yang dipelajari siswa 

dapat membekas dan menjadi ilmu baru bagi mereka sebagai hasil dari 

motivasi yang ada dari dalam diri maupun dari luar dirinya. 

Apabila ada motivasi yang kuat pada seseorang untuk meraih 

tujuan tertentu dan kondisinya juga sesuai, maka seseorang tersebut 
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akan mencurahkan kesungguhannya untuk mempelajari cara yang 

tepat agar mampu meraih tujuannya. Jika ia menghadapi suatu 

masalah dan merasa sangat perlu untuk segera mengatasinya, maka ia 

akan melakukan berbagai usaha untuk mengatasi masalah tersebut 

hingga mendapatkan solusi.
27

 Ada tiga fungsi motivasi, yakni sebagai 

berikut: 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi. 

2) Menentukan arah perbuatan kearah tujuan yang hendak dicapai. 

3) Menyeleksi perbuatan yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa 

yang harus dijalankan yang sesuai guna mencapai tujuan itu 

dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut.
28

 

 

d. Prinsip dan Prosedur untuk Mencapai Perbaikan Motivasi 

Beberapa prinsip dan prosedur yang perlu diperhatikan agar 

tercapai perbaikan-perbaikan dalam motivasi antara lain: 

1. Peserta didik ingin bekerja dan akan bekerja keras 

2. Tetapkanlah tujuan-tujuan yang terbatas dan pantas serta tugas-

tugas yang terbatas, jelas dan wajar. 

3. Usahakanlah agar peserta didik selalu mendapat informasi tentang 

kemajuan dan hasil-hasil yang dicapainya. 

4. Hadiah biasanya menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada 

hukuman. 

5. Manfaatkan cita-cita, sikap-sikap, dan rasa ingin tahu peserta didik. 

6. Setiap individu ingin sukses berprestasi dalam usahanya. Apabila 

sukses tercapai maka akan menambah kepercayaan kepada diri 

sendiri, jika ia tidak sukses maka ia akan berupaya agar bagaimana 

sukses itu bisa dicapai. 

7. Suasana yang menggembirakan dan kelas yang menyenangkan akan 

mendorong partisipasi peserta didik. 

8. Motivasi adalah alat pengajaran, bukan tujuan dan untuk 

kesempatannya memerlukan perhatian terhadap setiap individu. 
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 Muhammad Utsman Najati, Psikologi dalam Al-Qur’an, Bandung: CV. Pustaka Setia, 
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9. Pada peserta didik disarankan agar dapat memotivasi dirinya sendiri 

agar timbul usaha yang tinggi dalam belajar.
29

 

Dari penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa seorang 

guru harus mampu berusaha melakukan perbaikan tersebut. Dimulai 

dari kerja sama yang baik antara guru dan siswa, guru juga harus 

berusaha menimbulkan kenyamanan saat berada di dalam kelas serta 

mampu mengarahkan siswa agar menumbuhkan motivasi intrinsiknya 

guna mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran. 

e. Ciri-ciri dan Hakikat Motivasi belajar 

Menurut Sardiman, ciri-ciri motivasi belajar yang ada dalam 

diri seseorang adalah: 

1. Tekun mengerjakan tugas. 

2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). 

3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah.  

4. Memiliki orientasi kemasa depan. 

5. Lebih senang bekerja mandiri. 

6. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat 

mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif). 

7. Dapat mempertahankan pendapatnya. 

8. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.
30
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Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan ekternal pada 

siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada 

umumnya dengan beberapa indikator meliputi: 

1. Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil. 

2. Adanya dorongan dan kebutuhan belajar. 

3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 

4. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

5. Adanya lingkungan belajar yang kondusif belajar sehingga 

memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik.
31

 

3. Hubungan antara Strategi Inquiring Minds want to Know dengan 

Motivasi Belajar 

Manusia memiliki nalari, naluri dan nurani. Dengan adanya nalari, 

manusia dapat melakukan penalaran berdasarkan pemikiran yang logis dan 

analisis sehingga membedakannya dengan makhluk Allah SWT. yang lain. 

Naluri adalah sifat yang mendorong manusia untuk berkembang biak dan 

bertahan hidup. Nurani merupakan keistimewaan bagi manusia yang tidak 

dimiliki oleh makhluk ciptaan yang lain.  

Rasa ingin tahu pada manusia akan terus berkembang (curiousty). 

Seseorang yang memiliki rasa ingin tahu dan rasa penasaran akan 

termotivasi untuk lebih giat melakukan sesuatu termasuk dalam hal belajar. 

Menurut penulis, munculnya motivasi belajar siswa memiliki beberapa 
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faktor salah satunya dengan strategi Inquiring Mind Want to Know yang 

tengah penulis teliti ini. 

Selain itu, kurikulum 2013 yang mengacu kepada pendidikan 

karakter juga bisa menjadi landasan bagi para guru untuk menggunakan 

strategi ini sebagai salah satu metode untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran karena tujuannya adalah agar siswa mampu mencari tahu 

sendiri terlebih dahulu mengenai apa yang belum mereka ketahui. Guru 

hanya menjadi fasilitator, yakni sebagai pengarah bagi siswa untuk berfikir 

dan menemukan jawaban dari apa yang mereka pertanyakan sehingga siswa 

menemukan sendiri mengenai suatu konsep atau ilmu. Dengan demikian, hal 

ini dapat menjadikan siswa termotivasi dalam belajar. 

Oleh karena itu, rasa ingin tahu dalam diri manusia terutama siswa 

merupakan hal penting. Untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, maka siswa 

harus dituntun kearah berfikir kritis, logis dan analitis dengan cara diberikan 

pertanyaan maupun perandaian yang bersifat menantang. Apabila strategi ini 

sering digunakan sebagai metode dalam sebuah proses pembelajaran, maka 

siswa akan semakin termotivasi untuk berfikir lebih luas dan bereksplorasi 

mengenai sesuatu yang belum ia ketahui. 

Maka dari itu, hubungan antara metode ini dengan motivasi belajar 

adalah karena tuntutan kurikulum dan juga sebagai jalan agar mata pelajaran 

pendidikan agama islam tidak hanya sebatas teori ataupun dogmatis 

melainkan sebuah bidang studi yang harus difikirkan secara lebih mendalam. 

Bukan berarti mengkritisi mengenai agama islam secara keseluruhan karena 
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terdapat beberapa bidang dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

yang tidak bisa dikritisi dengan akal seperti akidah atau tauhid. Namun, 

selain bidang akidah, maka siswa dianjurkan untuk mencari tahu lebih dalam 

menggunakan konsep rasional serta akal seperti bidang fiqh, akhlak dan lain-

lain. Sehingga, mata pelajaran Agama Islam benar-benar dijadikan pedoman 

serta direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari dari konsep yang siswa 

dapatkan dari rasa ingin tahu mereka sendiri. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang pengaruh penggunaan Strategi Inquiring Minds 

Want to Know terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran agama 

islam di Sekolah Menengah Atas Negeri PLUS Provinsi Riau ini juga pernah 

peneliti temukan pada beberapa karya yakni: 

1. Dini Sri Ramadani, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan 

Pendidikan Matematika, UIN Suska Riau tahun 2011 dengan judul 

Penerapan Model untuk Meningkatkan Motivasi Siswa Melalui 

Strategi Inquiring Minds Want to Know pada Kelas VII SMP Tunas 

Karya Pekanbaru dengan hasil penelitian ada peningkatan motivasi 

belajar siswa setelah digunakan strategi Inquiring Minds Want to Know, 

Pada siklus 1 motivasi belajar siswa tergolong tidak baik karena hanya 

30%. setelah diperbaiki pada siklus II hasil belajar siswa meningkat 

menjadi 50% dengan kategori kurang Baik. Kemudian, setelah siklus ke-

III motivasi siswa meningkat menjadi 80% dengan kategori Baik. 

Sehingga kesimpulan penelitian tersebut dapat diterima. 
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2. Delvi Oktaviana, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) UIN Suska Riau pada tahun 2012 dengan 

judul Hubungan Keterampilan Guru Memberikan Penguatan Dengan 

Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fikih di Madrasah 

Tsanawiyah Masmur Pekanbaru dengan hasil penelitian ada hubungan 

yang positif antara keterampilan guru memberikan penguatan terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih di Madrasah tsanawiyah 

Masmur Pekanbaru. Tingkat pengaruh kedua variabel berada pada 

kategori sedang dengan indeks 0,659. Taraf signifikan 1% = 0,463% dan 

pada taraf signifikan 5% = 0,361% sehingga Ha diterima dan Ho ditolak.  

3. Veni Oktavia, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) UIN Suska Riau pada tahun 2012 dengan 

judul Pengaruh Tingkat Ekonomi Orang Tua Terhadap Motivasi 

Belajar SIswa pada Mata Pelajaran PAI di SMA 4 PEKANBARU 

dengan hasil penelitian yakni tingkat ekonomi orang tua terhadap motivasi 

belajar siswa di SMK 4 Pekanbaru berpengaruh secara signifikan. Dengan 

menggunakan teknik koefisien kontingensi diperoleh harga Phi ( ) 0,625 

lebih besar dari “r” table pada taraf signifikan 5% = 0,232. sehingga Ha 

diterima dan Ho ditolak.  
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Meskipun ketiga penelitian tersebut ada kesamaan dengan penelitian yang 

sedang penulis laksanakan, namun secara substansi sangat berbeda. Delvi 

Oktaviana meneliti tentang keterampilan guru memberikan penguatan dengan 

menitikberatkan kepada p terhadap motivasi belajar siswa. Penelitian Dini Sri 

Ramadani yang memiliki kesamaan tentang strategi Inquiring Minds Want to 

Know dan motivasi belajar siswa akan tetapi penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen sedangkan penulis meneliti pengaruh strategi yang telah digunakan 

oleh guru. Begitu juga dengan Penelitian Veni Oktavia yang meneliti tentang 

motivasi belajar siswa dilihat dari tingkat ekonomi orang tua siswa sedangkan 

penulis menjadikan motivasi belajar siswa sebagai variabel Y. 

Adapun penelitian yang penulis laksanakan adalah penelitian korelatif 

untuk mengetahui pengaruh penggunaan strategi Inquiring Minds Want to Know 

terhadap tinggi rendahnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan 

agama islam dan berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa permasalahan yang penulis laksanakan belum pernah diteliti oleh peneliti-

peneliti sebelumnya. 

C. Konsep Operasional 

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka untuk 

menjawab masalah dalam penelitian ini, penulis membuat konsep operasional 

dengan mengacu kepada konsep teoretis dan penjabaran dalam buku Active 

Learning oleh Melvin L. Siberman. Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi 

menjadi dua, variabel yang pertama adalah penggunaan strategi Inquiring Minds 
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Want to Know sebagai variabel X serta variabel yang kedua adalah motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama islam sebagai variabel Y. 

Adapun indikator variabel X yakni penggunaan Strategi Inquiring Minds 

Want to Know dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Guru memberikan sebuah contoh berupa peristiwa atau kejadian yang menarik 

dan menyuruh siswa mengambil kesimpulan dari kejadian tersebut. 

2. Guru menyampaikan hal-hal atau informasi baru yang masih berkaitan dengan 

materi. 

3. Guru memberikan tantangan berupa analogi atau perandaian yang dapat 

mendorong siswa berfikir kritis.  

4. Guru memancing rasa penasaran siswa, berupa teka-teki berkaitan dengan 

materi agar siswa berfikir cepat tanggap. 

5. Guru tidak langsung memberikan umpan balik dengan segera agar rasa 

penasaran siswa terhadap jawaban sebenarnya dapat terbentuk. 

6. Guru melibatkan seluruh siswa untuk melakukan pencarian atau menggali 

informasi lebih dalam dengan tujuan untuk membangun pemahaman siswa 

terhadap materi bidang studi Agama Islam. 

7. Guru memberikan apresiasi ketika siswa bertanya dan aktif dalam proses 

pembelajaran.  

8. Guru membimbing pengalaman-pengalaman siswa sehari-hari kearah self 

directed behavior. 

9. Guru memberikan pertanyaan yang bertentangan dengan fakta sebenarnya 

dengan tujuan agar siswa terdorong untuk bertanya dan berfikir kritis. 
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Sedangkan indikator motivasi belajar siswa sebagai variabel Y adalah sebagai 

berikut: 

1. Siswa belajar dengan giat. 

2. Siswa mengerjakan tugas secara mandiri. 

3. Siswa menggunakan waktu luang untuk belajar. 

4. Siswa bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas dari guru. 

5. Siswa belajar sebelum materi dijelaskan. 

6.  Siswa memiliki sifat pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan belajar. 

7. Siswa tidak ragu untuk menyatakan ketidaktahuannya tentang materi yang 

dibahas. 

8. Siswa mencari tahu lebih lanjut mengenai materi yang belum mereka kuasai. 

9. Siswa memiliki rasa antusias bertanya. 

10. Siswa menyukai pertanyaan yang mendorong untuk berfikir kritis. 

11. Siswa berusaha unggul dari teman-teman lainnya. 

12. Siswa antusias menjawab pertanyaan dari guru. 

13. Siswa mampu berfikir kritis. 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

Berdasarkan keterangan yang telah peneliti paparkan, maka peneliti 

memiliki asumsi sebagai berikut: 

a. Kemampuan guru dalam menggunakan metode bervariasi. 

b. Motivasi belajar siswa Sekolah Menengah Atas Negeri PLUS Provinsi 

Riau berbeda-beda. 
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2. Hipotesis 

Berdasarkan asumsi di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ha : Ada pengaruh positif yang signifikan antara penggunaan strategi 

Inquiring Minds Want to Know dengan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran agama islam di Sekolah Menengah Atas Negeri PLUS Provinsi 

Riau.  

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan strategi 

Inquiring Minds Want to Know dengan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran agama islam di Sekolah Menengah Atas Neger PLUS Provinsi Riau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


