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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LatarBelakang 

Karakter rasa ingin tahu siswa adalah sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari suatu yang 

dipelajarai, dilihat dan didengar.
1
 Karakter rasa ingintahu siswa bisa 

dipengaruhi oleh keterampilan bertanya guru. 

Guru bertanya kepada siswa mempunyai beberapa tujuan, salah 

satunya adalah untuk menumbuhkan rasa ingin tahu pada diri siswa yaitu 

membangkitkan motivasi dan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran, dan memusatkan perhatian siswa terhadap pokok 

bahasan,. Salah satu upaya untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dalam 

belajar, yaitu melalui pemberian pertanyaan yang menuntut siswa untuk lebih 

mencari dan berfikir keras lagi dalam belajar.
2
 

Karakter rasa ingin tahu juga dikatakan dalam firman Allah dalamsurat 

Al anbiyaa’ ayat 7 menyatakan bahwa: 

                          

 

 “Artinya: Dan kami tidak mengutus (rasul-rasul) sebelum engkau 

(Muhammad), melainkan beberapa laki-laki yang kami beri wahyu 

kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika 

kamu tidak mengetahui.” 
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Ayat di atas mengatakan seberapa pentingnya rasa ingin tahu. Jika 

tidak tahu maka Tanyakanlah kepada yang tidak tahu. Ayat diatas bias kita 

contohkan seperti guru dan siswa, guru sebagai orang yang berilmu dan siswa 

sebagai orang yang tak berilmu. Pentingnya bertanya dan mendapatkan ilmu, 

untuk mendapatkan ilmu kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.
3
 Di 

sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar, Penulis melihat bahwa 

Keterampilan bertanya telah dilakukan oleh guru dengan memberikan 

pertanyaan dan meminta siswa memberikan contoh serta alasan terhadap suatu 

masalah yang dibahas. Pertanyaan yang dilontarkan seorang guru tidak hanya 

dilakukan saat mengukur evaluasi hasil belajar siswa, tetapi juga dilakukan 

selama pembelajaran. Pertanyaan yang diberikan guru salah satunya untuk 

mendorong rasa ingin tahu siswa. Namun berdasarkan pada studi pendahuluan 

yang penulis lakukan disekolah tersebut, penulis menemukan gejala-gejala 

sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang tidak mau bertanya kepada guru dan teman tentang 

permasalahan pelajaran ekonomi. 

2. Masih ada siswa yang tidak mau bertanya tentang yang didengar ataupun 

yang dibaca terkait berbagai peristiwa dari media cetak dan elektronik 

terkait dengan pelajaran ekonomi. 

3. Masih ada siswa yang tidak mau membaca materi pelajaran dari buku 

panduan siswa atau buku paket terkait dengan pelajaran ekonomi.  
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4. Masih ada siswa yang tidak mau membaca terkait materi dari berbagai 

sumber diluar buku pelajaran ekonomi. 

  Berdasarkan gejala-gejala tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Keterampilan Bertanya Guru 

terhadap Karakter Rasa Ingin Tahu Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar” 

B. PenegasanIstilah 

Untuk menghindari kekeliruan dalam penulisan ini,  maka penulis 

menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan dengan judul penelitian tersebut. 

Beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan penelitian sebagai berikut: 

1. Keterampilan Bertanya Guru 

Menurut Udin Syaefudin Saud Keterampilan bertanya guru merupakan 

keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atau balikan dari 

siswa.
4
 Sementara Bukhari Alma mengatakan bahwa keterampilan bertanya 

adalah cara-cara yang dapat digunakan guru untuk mengajukan pertanyaan 

kepada siswa.
5
 

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

bertanya adalah cara yang digunakan oleh seorang guru untuk mendapatkan 

jawaban atau balikan dari siswa terhadap pertanyaan yang dilontarkan. 
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2. Karakter rasa ingin tahu. 

Menurut Daryanto Suryatri Darmiatun karakter rasa ingin tahu 

adalah suatu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan 

didengar.
6
 Sementara menurut Hadi dan Permata menjelaskan bahwa 

karakter rasa ingin tahu adalah suatu dorongan atau hasrat untuk lebih 

mengerti suatu hal yang sebelumnya kurang atau tidak kita ketahui. Rasa 

Ingin Tahu biasanya berkembang apabila melihat keadaan diri sendiri atau 

keadaan sekeliling yang menarik.
7
 

Berdasarkan defenisi diatas karakter rasa ingin tahu siswa adalah 

suatu dorongan tau hasrat yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari suatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi masalah 

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang diatas, 

maka penulis dapat mengelompokkan masalah tersebut sebagai berikut: 

a. Rasa ingin tahu siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar 

belum maksimal. 

b. Pengaruh keterampilan guru terhadap rasa ingin tahu siswa pada mata 

pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar belum 

maksimal. 
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2. BatasanMasalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang terkait dengan topik 

kajian ini, sementara penulis memiliki keterbatasan untuk meneliti semua 

masalah yang ada maka diperlukan batasan masalah agar penulisan ini 

dapat terarah. Dengan demikian penulis membatasi permasalahan penelitian 

pada kemampuan bertanya guru dan karakter rasa ingin tahu siswa pada 

pembelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat penulis rumuskan 

permasalahan yang akan diteliti yaitu: Apakah ada Pengaruh yang 

Singnifikan Keterampilan Bertanya Guru Terhadap Karakter Rasa Ingin 

Tahu Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Sekolah Menengah Atas Negeri 

1 Kampar. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

keterampilan bertanya guru terhadap rasa ingin tahu siswa pada mata 

pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri1 Kampar. 

2. Manfaat Peneltian 

a. Bagi Siswa 

Meningkatkan rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran, 

pengentahuan dan untuk menambah wawasan siswa tentang 

pentingnya rasa ingin tahu dalam proses pendidikan. 
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b. Bagi Guru 

Menambahkan informasi tentang pengaruh keterampilan 

bertanya guru terhadap rasa ingin tahu siswa. Menambahkan 

pengetahuan tentang pentingnya seorang guru harus memiliki 

keterampilan bertanya guru kepada siswa terhadap rasa ingin tahu 

siswa. 

c. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, 

keterampilan penulis dalam membuat karya ilmiah, serta memenuhi 

syarat menyelesaikan studi di Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 


