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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Teoritis 

1. Keterampilan Bertanya 

a. Pengertian Keterampilan Bertanya 

Udin Syaefudin Saud menyatakan bahwa keterampilan 

bertanya adalah setiap pertanyaan yang mengkaji atau menciptakan 

ilmu pada diri peserta didik.
7
 

Hal senada juga dikemukakan oleh Bukhari Alma 

bahwaketerampilan bertanya adalah cara-cara yang dapat digunakan 

guru untuk mengajukan pertanyaan kepada siswa.
8
Pada hakikatnya 

bertanya dan menjawab pertanyaan itu adalah belajar. 

“Wina Sanjaya mengutip penjelasan dari Marno & M. Idris 

yang mengungkapkan dasarnya pertanyaan yang baik akan 

menuntun kita pada jawaban yang sesungguhnya. Demikian 

juga sebaliknya, pertanyaan yang jelek akan menjauhkan kita 

dari jawaban yang memuaskan. Hal ini senada dengan istilah 

question is knowlegde, pengetahuan dibangun dari rasa ingin 

tahu manusia yang berwujud pertanyaan. Guru harus 

menciptakan kegiatan bertanya. Guru juga harus melakukan 

berbagai macam cara dan pendekatan agar peserta didik mau 

menjawab pertanyaan guru. Para ahli percaya, pertanyaan 

yang baik memiliki dampak yang positif terhadap siswa.”
9
 

 

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan bertanya adalah kemampuan guru merangsang 

                                                 
7
Udin Syaefudin Saud, Op.Cit., Hal.61. 

8
Buchari Alma, Guru Profesional,Bandung: Alfabeta, 2010, Hal. 30 

9
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Beroriantasi Standar Proses Pendidikan, 

Jakarta:Kencana, 2011, Hal. 157. 
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siswa untuk mendorong siswa lebih berfikir kritis dan dapat 

memperluas wawasan siswa. Maka keterampilan bertanya yang 

dimiliki oleh guru berperan penting dalam proses pembelajaran. 

Dengan kemampuan bertanya menggunakan berbagai jenis pertanyaan 

dapat merangsang siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. 

b. Tujuan keterampilan bertanya 

Guru harus bisa menciptakan kegiatan bertanya dengan melakukan 

berbagai macam cara dan pendekatan agar siswa mau menjawab 

pertanyaan dari guru. Kegiatan yang merupakan komunikasi ini sebaliknya 

tidak di lakukan searah tapi multi arah antara guru dengan siswa dan siswa 

dengan siswa. Dengan demikian, akan terjadi interaksi aktif dalam kelas. 

Interaksi aktif akan meningkatkan frekuensi berfikir siswa sehingga 

struktur kognitifnya semakin berkembang.
10

 

Udin Syaefudin Saud didalam buku yang berjudul Pengembangan 

Profesi Guru dijelaskan bahwa tujuan pertanyaan yang diajukan kepada 

siswa, yaitu: 

1) Membangkitkan Minat dan Rasa ingin tahu siswa terhadap 

suatu masalah yang sedang dibicarakan. 

2) Memusatkan perhatian siswa pada suatu masalah yang sedang 

dibahas. 

                                                 
10

 Barnawi & M. Arifin, Etika & Profesi Kependidikan,Yogjakarta: AR-Ruzz Media, 

2012,Hal. 2012 
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3) Mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat 

peserta didik belaja. 

4) Mengembangkan cara berfikir peserta didik aktif. 

5) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengsimilasikan informasi. 

6) Mendorong peserta didik mengemukakan pandangan dalam 

diskusi. 

7) Menguji dan mengukur hasil belajar peserta didik.
11

 

c. Komponen-Komponen Keterampilan Bertanya 

Menurut E. Mulyasa komponen-komponen keterampilan bertanya 

meliputi dua tingkatan yaitu: 

1.) Keterampilan Bertanya Dasar 

Yaitu pertanyaan untuk mengembangkan kemampuan berfikir 

dasar.Dihubungkan dengan taksonomi Bloom, kemampuan dasar ini 

terdiri dari pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi. Keterampilan 

bertanya dasar mempunyai beberapa komponen antara lain: 

a) Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat 

Pertanyaan guru harus diungkapkan secara jelas dan singkat 

dengan oleh siswa sesuai dengan taraf perkembangannya. 

b) Pemberian acuan 

Sebelum memberikan pertanyaan, guru perlu memberikan acuan 

yang berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan 

jawaban yang diharapkan dari siswa. 

c) Pemusatan  

Pemusatan dapat dikerjakan dengan cara memberikan pertanyaan 

yang luas yang kemudian mengubahnya menjadi pertanyaan yang 

sempit. 

d) Pemindahan giliran 

Adakalanya satu pertanyaan perlu dijawab oleh lebih dari seorang 

siswa karena jawaban siswa atau belum memadai. 

e) Penyebaran  

Untuk menggunakan kata-kata yang mudah dipahami melibatkan 

siswa sebanyak-banyaknya di dalam pelajaran, guru perlu 

menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak agar semua 

siswa mendapat giliiran secara merata. 

                                                 
11

Udin Syaefudin Saud, Op.Cit. Hal.62. 
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f) Pemberian waktu berfikir 

Setelah mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa, guru perlu 

memberikan waktu beberapa detik untuk berfikir sebelum 

menunjuk salah seorang siswa menjawabnya. 

g) Pemberian tuntunan 

Bila siswa menjawab salah atau tidak dapat menjawab, guru 

hendaknya memberikan tuntunan kepada siswa agar ia dapat 

menemukan sendiri jawaban yang benar. Pemberian tuntunan dapat 

dilakukan dengan pengungkapan pertanyaan dengan cara lain dan 

pengungkapan penjelasan sebelumnya.
12

 

2.) Keterampilan bertanya lanjutan 

Yaitu bertanya untuk mengembangkan kemampuan berfikir 

kreatif dan inovatif.Kemampuanini meliputi analisis, sintesis dan 

evaluasi. Keterampilan bertanya lanjutan mempunyai beberapa 

komponen antara lain:  

a) Pengubahan tuntutan tingkat kognitif pertanyaan. 

b) Pertanyaan yang dikemukakan guru dapat mengandung proses 

mental yang berbeda-beda, dari proses mental yang rendah sampai 

proses mental yang tinggi. 

c) Pengaturan urutan pertanyaan  

d) Guru dapat mengatur urutan pertanyaan yang diajukan kepada 

siswa dari tingkat mengikat, kemudian pertanyaan pemahaman, 

penerapan, anlisis, sintesis dan evaluasi. 

e) Penggunaan pertanyaan pelacak 

f) Jika jawaban yang diberikan oleh siswa dinilai benar oleh guru, 

tetapi masih dapat ditingkatkan menjadi lebih sempurna, guru 

dapat mengajukan pertanyaan pelacak kepada siswa tersebut. 

Berikut ini adalah beberapa teknik pertanyaan pelacak yang dapat 

digunakan adalah klasifikasi, pemberian alasan, kesepakatan, 

ketepatan, relevansi, contoh dan jawaban kompleks. 

g) Peningkatan terjadinya interaksi  

Jika siswa mengajukan pertanyaan, guru tidak segera menjawab, 

tetapi melontarkannya kembali kepada siswa lainnya.
13

 

 

Berdasarkan komponen-komponen keterampilan bertanya yang 

dikemukakan oleh E. Mulyasa dapat dipahami bahwa dalam 

mengajukan pertanyaan guru harus memiliki teknik penyusunan 

kalimat pelontaran yang tepat, serta pertanyaan yang diberikan kepada 

                                                 
12

 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2010,Hal.70-73. 

13
Ibid, Hal. 74-77 
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siswaapakah bertujuan mengingat kembali fakta-fakta atau yang 

bersifat hapalan, atau pertanyaan yang menuntut tingkat berfikir yang 

lebih mendalam. 

Menurut Helmiati dalam bukunya Micro Teaching pertanyaan 

lanjutan berfungsi untuk: 

a) Mengembangkan kemampuan dalam menemukan, mengorganisasi 

dan menilai informasi 

b) Membentuk pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi 

yang lengkap 

c) Mengembangkan ide dan mengemukakannya kepada kelompok 

d) Memberikan kesempatan untuk meraih hasil melebihi yang biasa 

dicapai.
14

 

 

3) Jenis- jenis Pertanyaan 

Dilihat dari maksudnya pertanyaan terdiri dari: 

a) Pertanyaan permintaan (compliance question), yaitu pertanyaan 

yang mengandung unsur suruhan dengan harapan agar siswa dapat 

mematuhi perintah yang diucapkan, oleh karena itu pertanyaan ini 

tidak mengharapkan jawaban dari siswa tetapi yang diharapkan 

adalah tindakan siswa. 

b) Pertanyaan retoris, yakni jenis pertanyaan yang tidak menghendaki 

jawaban dari siswa, akan tetapi kita sendiri yang menjawabnya. 

c) Pertanyaan mengarahkan atau menuntun, adalah pertanyaan yang 

ditujukan untuk menuntun proses berfikir siswa, dengan harapan 

siswa dapat memperbaiki atau menemukan jawaban sebelumnya. 

d) Pertanyaan menggali, adalah pertanyaan yang diarahkan untuk 

mendorong siswa agar dapat menambah kualitas dan kuantitas 

                                                 
14

Helmiati, Micro Teaching, Yogjakarta: Aswaja Pressindo, 2013, Hal. 61. 
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jawaban. Jenis pertanyaan ini sangat penting untuk meningkatkan 

kemampuan berfikir siswa.
15

 

Ada beberapa hal yang harus dihindari oleh guru dalam memberikan 

pertanyaan kepada peserta didik. Beberapa hal ini akan sangat 

mempengaruhi efektivitas sebuah pertanyaan. hal-hal yang harus 

dihindari oleh guru ialah sebagai berikut: 

a) Mengulangi pertanyaan sendiri 

b) Menjawab pertanyaan sendiri 

c) Menggunakan pertanyaan yang memancing jawaban serentak 

d) Menggunakan pertanyaan ganda.
16

 

Pertanyaan yang guru ajukan kepada siswa adalah pertanyaan yang 

sesuai berdasarkan kemampuannya. Kemampuan kognitif adalah 

kemampuan berkaitan dengan penalaran meliputi enam aspek, yaitu 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi.
17

 

1) Teori Kemampuan Kognitif 

a) Pengetahuan atau knowledge (C1) 

Pengetahuan mencakup kemampuan mengenali, mengetahui dan 

mengingat hal-hal yang telah dipelajari dan tesimpan dalam 

ingatan.Pengetahuanberkenaan dengan fakta atau istilah-istilah, 

peristiwa, pengertian, kaidah, teori dan metode. 

b) Pemahaman atau comprehensioan (C2) 

Pemahaman mencakup kemampuan untuk menyerap pengertian 

dari hal-hal yang telah dipelajari. Pada jenjang ini siswa dituntut 

untuk dapat mengerti dan memahami konsep yang dipelajari 

dalam proses pembelajaran dikelas. 

                                                 
15

Ibid,Hal. 68. 

16
 Barnawi & M. Arifin, & Profesi Kependidikan,Yogjakarta: AR-Ruzz Media, 2012, 

Hal.207. 

17
Darmadi, Hamid, Kemampuan Dasar Mengajar, Bandung: Alfabeta, 2010, Hal. 44-46. 
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Kemapuan memahami terdiri dari 3 tingkatan, yaitu: 

(1) Menterjemahkan adalah kemampuan merubah konsepsi 

abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah 

orang memahaminya. 

(2) Mengintepretasikan adalah kemampuan mengenal dan 

memahami ide utama suatu komunikasi, seperti gambar-

gambar, diagram, tabel, dan grafik. 

(3) Mengeksplorasi adalah kemampuan menafsirkan, menarik 

kesimpulanberdasarkan hasil terjemahan dan interpretasi. 

c) Penerapan atau aplication (C3) 

Penerapan merupakan kemampuan menerapkan pengetahuan 

yang telah diperoleh dalam kegiatan pembelajaran untuk 

menghadapi situasi baru yang ada dalam kehidupan sehari-hari. 

Dan dapat menerapkan ilmu pembelajaran tersebut dalam 

prakteknya sehari-hari. 

d) Analisis atau analysis (C4) 

Analisis merupakan upaya memisahkan suatu kesatuan mejadi 

komponen-komponen atau unsur-unsur bagian, sehingga jelas 

hierarkinya atau eksplisit unsur-unsurnya, meliputi unsur-unsur, 

analisis hubungan dan analisis prinsip yang terorganisi. 

e) Sintesis atau syntesis (C5) 

Sintesis adalah kemampuan menyatukan unsur-unsur atau bagian 

menjadi satu kesatuan yang menyeluruh.Sintesis 

selalumenyatukan unsur-unsur baru, sehingga menyatukan unsur-

unsur dari hasil analisis tidak dapat disebut sinteis. 

f) Evaluasi atau evaluation (C6) 

Evaluasi merupakan kemampuan memberi keputusan tentang 

nilai sesuatu yang ditetapkan dengan sudut pandang tertentu, 

misalnya sudut pandang tujuan, metode dan materi.
18

 

 

2)  Bentuk pertanyaan  

 

Dalam ranah kognitif ada enam kemampuan yaitu dalam bentuk 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. 

Adapun contoh soal atau pertanyaan berdasarkan enam kemampuan 

ini adalah sebagai berikut: 

a) Pengetahuan (C1) 

b) Pemahaman (C2) 

                                                 
18

Ibid, Hal.44-46. 
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c) Penerapan (C3) 

d) Analisis (C4) 

e) Sintesis (C5) 

f) Aplikasi (C6) 

Ranah Afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek 

perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian 

diri. Pembagian dalam ranah afektif, sebagai berikut: 

a) Penerimaan 

Kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di 

lingkungannya.Dalam pengajaran bentuknya berupa 

perhatian,mempertahankannya,danmengarahkannya. 

b) Tanggapan 

Memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di 

lingkungannya.Meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam 

memberikan tanggapan. 

c) Penghargaan 

Berkaitan dengan harga atau nilai yang diterapkan pada suatu objek, 

fenomena, atau tingkah laku.Penilaian berdasar pada internalisasi dari 

serangkaian nilai tertentu yang diekspresikan ke dalam tingkah laku. 

d) Pengorganisasian 

Memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik di 

antaranya, dan membentuk suatu sistem nilai yang konsisten. 

e) Karakterisasi berdasarkan nilai-nilai 

Memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah-lakunya sehingga 

menjadi karakteristik gaya-hidupnya.
19

 

 

Aspek dalam ranah psikomotorik adalah : 

a) Pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama 

proses pembelajaran praktek berlangsung. 

b) Sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes 

kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan 

sikap. 

                                                 
19

Ibid, Hal.50-56 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Minat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sikap
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c) Beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam 

lingkungan kerjanya.
20

 

d. Keterampilan bertanya guru yang baik 

Adatiga tindakan yang dapat diambil untuk memperbaiki 

pertanyaan guru di kelas. Untuk memulainya, guru perlu untuk 

memberikan siswa kesempatan untuk berbicara ketimbang guru yang 

berbicara. Kedua, menyiapkan pertanyaan sedari awal bahkan ketika 

guru merencanakan pelajaran. Dan ketiga,menggunakan perancah 

(scaffolding) pertanyaan. Adapun langkah-langkah keterampilan guru 

bertanya adalah sebagai berikut: 

1) Langkah Pertama: Berikanlah Kesempatan Kepada Siswa 

untuk Lebih Banyak Berbicara 

Untuk melaksanakan ini, guru perlu mengubah pola 

pikirnya. Guru diharuskan untuk “tidak terlalu” mengarahkan 

diskusi ke tujuan yang ingin dicapai guru. Guru tidak 

memaksakan tujuannya tanpa memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengeksplorasi suatu topik melalui pertanyaan-

pertanyaan yang didasarkan pada pemikiran mereka. Pertanyaan 

guru lebih sekedar upaya memancing agar siswa-siswa menjadi 

tergerak untuk ikut berdiskusi dan bertanya.
21

 

                                                 
20

Ibid, Hal.58 

21
Ibid, Hal.60-63. 
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2) Langkah Kedua: Mempersiapkan Pertanyaan Saat 

Merancang Pembelajaran 

Guru sangat perlu untuk mempersiapkan pertanyaan-

pertanyaan apa yang sekiranya dapat dan sesuai untuk 

dilontarkannya saat pembelajaran berlangsung. Dengan cara ini, 

guru telah siap dengan berbagai skenario pertanyaan yang akan 

diajukan agar siswa mendapat pertanyaan-pertanyaan yang 

bermutu yang telah dipikirkan sebelumnya oleh guru. Pertanyaan 

yang baik tidak serta merta dihasilkan secara spontan saat guru 

melaksanakan pembelajaran. Pertanyaan bermutu telah 

direncanakan sebelumnya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang 

bermutu ini siswa akan terpacu untuk terlibat dalam diskusi belajar 

dan memperoleh kesempatan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang memerlukan berpikir tingkat tinggi seperti 

berpikir kreatif dan berpikir kritis. 

3) Langkah Ketiga: Gunakan Pertanyaan Perancah 

(Scaffolding) 

Guru, saat melaksanakan langkah kedua di atas sekaligus 

harus melakukannya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan 

efektif dengan berbagai tingkatan dari level mudah hingga level 

sukar. Cara mudah untuk merancang pertanyaan-pertanyaan 

sehingga bersifat sebagai perancah, maka guru dapat membuat 

tabel pertanyaan. 
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Guru dapat membuat tabel pertanyaan untuk setiap konsep 

dengan berbagai level kognitif. Caranya, buatlah tabel dengan 8 

buah kolom yang berisi : (1) Nomor Konsep; (2) Konsep yang 

diajarkan; (3) Pertanyaan tingkat Pengetahuan atau C1; (4) 

Pertanyaan Tingkat Pemahaman atau C2; (5) Pertanyaan tingkat 

Aplikasi atau C3; (6) Pertanyaan Tingkat Analisis atau C4; (7) 

Pertanyaan Tingkat Sintesis atau C5; dan kolom (8) Pertanyaan 

Tingkat Evaluasi atau C6.
22

 

4) Komentar Terhadap Jawaban Siswa 

 Setelah memberikan pertanyaan dalam pembelajarannya, 

guru amat perlu untuk memberikan tanggapan atau umpan balik. 

Adalah sangat tidak pas bila guru tidak memberikan tanggapan 

terhadap jawaban yang diberikan oleh siswa. Akan tetapi 

sebaiknya tanggapan yang diberikan hemat, tidak bertele-tele. 

Guru dapat pula bertanya lebih dalam (dengan teknik 

perancahan/scaffolding) di atas, yaitu dengan memberikan 

pertanyaan yang lebih tinggi levelnya segera setelah siswa 

menjawab sebuah pertanyaan. Latihan dan perencanaan yang 

matang sangat diperlukan agar strategi bertanya guru dapat 

membuat pembelajaran lebih efektif.
23

 

 

 

                                                 
22

Ibid, Hal.50-57. 

23
Ibid, Hal.50-57. 
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2. Karakter Rasa Ingin Tahu. 

a. Pengertian Rasa Ingin Tahu. 

Menurut Sumani dan Hariyanto Rasa ingin tahumerupakan 

keinginan untuk menyelidiki dan mencari pemahaman terhadap rahasia 

alam. Rasa ingin tahu senantiasa akan memotivasi dari untuk terus 

mencari dan mengetahui hal-hal yang baru sehingga akan 

memperbanyak ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan 

belajar .
24

 

Sedangkan menurut Hadi dan Permata berpendapat bahwa 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.
25

 

Mustari berpendapat bahwa kurioritas (rasa ingin tahu) adalah 

emosi yang dihubungkan dengan perilaku mengorek secara alamiah 

seperti eksplorasi, investigasi, dan belajar.
26

 

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat diketahui bahwa 

rasa ingin tahu adalahsebuah sikap yang dimiliki oleh setiap individu 

untuk mempelajari sesuatu hal yangbelum mereka ketahui untuk 

dipelajari lebih dalam, agar nantinya dapat bermanfaat bagi dirinya 

sendiri, orang lain atau lingkungan sekitar. 

                                                 
24

Samani dan Hariyanto, Pendidikan Karakter, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012, 

Hal. 104. 
25

Hadi dan Permata, Pendidikan Berkarakter, Jakarta:Widya Graha, 2010, Hal. 3. 

26
Mohamad Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan, Jakarta:PT Raja Grafindo 

Persada, 2014, Hal. 85. 
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Lebih lanjut mustari berpendapat, bahwa: Memiliki rasa ingin 

tahu yang besar, syaratnya seseorang harus tertarik pada suatu 

hal yang belum diketahui. Keterkaitan itu ditandai dengan 

adanya proses yang berpikir aktif, yakni digunakannya semua 

panca indera yang kita miliki secara maksimal. Pengaktifan bisa 

diawali dengan pengamatan melalui mata atau mendengar 

informasi dari orang lain. Saat mendapatkan data dari berbagai 

sumber, maka kaitkan data tersebut satu sama lain sehingga 

menimbulkan suatu fenomena, yakni sembarang objek yang 

memiliki karakteristik yang dapat diamati
27

 

 

Rasa ingin tahu terdapat pada pengalaman manusia dan 

binatang, istilah itu juga dapat digunakan untuk menunjukkan perilaku 

itu sendiri yang disebabkan oleh emosi ingin tahu, karena emosi ini 

mewakilikehendak untuk mengetahui hal-hal baru, rasa ingin tahu bisa 

diibaratkan bensin atau kendaraan ilmu dan disiplin lain dalam studi 

yang dilakukan oleh manusia.Rasa ingin tahu yang kuat merupakan 

motivasi kaum ilmuwan. Sifatnya yang bersifat heran dan kagum, rasa 

ingin tahu telah membuat manusia ingin menjadi ahlidalam suatu 

bidang pengetahuan.Manusia itu seringkali bersifat ingin tahu, 

namuntetap saja ada yang terlewati dari perhatian mereka. Rasa ingin 

tahu dapatdigabungkan dengan kemampuan untuk berpikir abstrak, 

membawa pada peniruan,fantasi dan imajinasi yang akhirnya membawa 

pada cara manusia berpikir yaituabstrak, sadar diri atau secara 

sadar.Rasa ingin tahu ini membuat bekerjanya kedua jenis otak, yaitu 

otak kiri danotak kanan, yang satu adalah kemampuan untuk memahami 

dan mengantisipasiinformasi, sedang yang lain adalah menguatkannya 

                                                 
27

Ibid, Hal.86. 
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dan mengencangkan memorijangka panjang untuk informasi baru yang 

mengejutkan.
28

 

b. Indikator Rasa Ingin Tahu 

Lewat rasa ingin tahu membuat manusia mengetahui 

kebenaran.Segalasesuatu yang tampak nyata dalam hidup tidak 

sepenuhnya selalu benar. Apabila seseorang yang pikirannya dipenuhi 

dengan rasa ingin tahu maka dia tidak akan menerima mentah-mentah 

omongan seseorang, mereka akan selalu menggunakan pikirannya 

untuk mencari kebenaran dari omongan tersebut. Seseorang yang 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan mencari informasi detail 

tentang segala sesuatu yang mereka pertanyakan. Lewat rasa ingin tahu 

anak didik akan berusaha untuk memecahkan setiap pertanyaan yang 

didapatkan selama pembelajaran berlangsung. Jawaban tersebut dapat 

didapatkan melalui bertanya langsung kepada guru atau dengan 

membaca buku.
29

 

Mustari berpendapat bahwa untuk mengembangkan rasa ingin 

tahupada anak, kebebasan si anak itu sendiri harus ada untuk 

melakukan dan melayanirasa ingin tahunya.Kita tidak bisa 

begitu saja menghardik mereka kita tidak tahu atau malas saat 

bertanya.Yang lebih baik adalah kita berikan kepada mereka 

cara-cara untuk mencari jawaban.Misalkan melalui 

Ensiklopedia, perpustakaan, museum, laboratorium ataupun 

melalui wawancara kepada pihak pihak terkait tetntang kasus 

yang sedang dipelajari.
30
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Indikator rasa ingin tahu menurut Sumani dan Hariyanto antara 

lain adalah sebagai berikut: 

1) Bertanya 

a) Bertanya kepada guru dan teman tentang pelajaran dan 

permasalahan sosial yang baru terjadi. 

b) Bertanya tentang sesuatu yang didengar ataupun dibaca terkait 

berbagai peristiwa dari media cetak dan elektronik. 

c) Bertanya tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan materi 

pelajaran ekonomi namun tidak termasuk pembahasan dikelas. 

2) Membaca 

a) Membaca tentang permasalahan ekonomi atau social yang baru 

terjadi. 

b) Membaca materi pelajaran dari buku panduan siswa atau buku 

paket terkait dengan bahan yang akan diajarkan. 

c) Membaca terkait materi dari berbagai sumber diluar buku 

panduan siswa. 
31

 

3. Pengaruh Keterampilan Bertanya Guru terhadap Karakter Rasa 

Ingin Tahu Siswa 

 

Guru bertanya kepada siswa untuk berbagai tujuan, diantaranya 

untuk membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap pokok 

bahasan, membangkitkan motivasi dan mendorong siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, memusatkan perhatian siswa 
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terhadap pokok bahasan, mengaktifkan dan memproduktifkan siswa dalam 

pembelajaran, menjajaki hal-hal yang telah dan belum diketahui siswa 

terkait materi, mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat 

siswa belajar, memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengasimilasikan informasi, mengevaluasi dan mengukur hasil belajar 

siswa, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengulang materi 

pelajaran, mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan kreatif siswa.
32

 

Keterampilan bertanya mempunyai beberapa tujuan, salah satunya 

adalah untuk menumbuhkan rasa rasa ingin tahu pada diri siswa yaitu 

membangkitkan motivasi dan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran,.Salah satu upaya untuk menumbuhkan rasa ingin 

tahu siswa dalam belajar, yaitu melalui pemberian pertanyaan yang 

menuntut siswa untuk lebih mencari dan berfikir lebih keras lagi dalam 

belajar.
33

 

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Zainal Asri yang 

mengatakan keterampilan bertanya guru mempunyai beberapa tujuan dan 

tujuan untama dari keterampilan bertanya guru itu sendiri adalah 

menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dalam proses belajar maupun diluar 

pembelajaran.
34
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Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa keterampilan bertanya guru 

bertujuan untuk menumbuhkan karakter rasa ingin tahu siswa.Semakin 

baik keterampilan bertanya yang dimiliki oleh guru maka semakin baik 

pula karakter rasa ingin tahu siswa. 

C. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai 

perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah 

dan menguatkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan benar-benar 

belum pernah diteliti oleh orang lain. Adapun penelitian yang relevan yang 

peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Nita Afrina, Mahasiswa UIN Suska Riau tahun 2013, Fakultas tarbiyah 

dan keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, meneliti dengan judul 

skripsi “Pengaruh Keterampilan bertanya Guru Pendidikan Agama Islam 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 

Singingi Hilir Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan 

Singingi”.Menyatakan bahwa kemampuan guru dalam keterampilan 

bertanya berada pada kategori sedang yaitu sebesar 66, 7% dan motivasi 

belajar siswa juga berada pada kategori sedang yaitu sebesar 70%. Dengan 

demikian maka Ha diterima dan Ho ditolak.
35

 

Persamaan penelitian diatas dengan yang penulis buat terletak pada 

variabel X yaitu tentang keterampilan bertanya guru, sedangkan perbedaan 
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terletak pada variabel Y dimana penelitian diatas meneliti tentang motivasi 

belajar siswa sedangkan penulis meneliti tentangkarakter rasa ingin tahu 

siswa. 

2. Anita Indriani, Mahasiswa UIN Suska Riau tahun 2012, Fakultas 

tarbiyah dan keguruan, Jurusan Pendidikan Ekonomi, meneliti dengan 

judul skripsi “Pengaruh Keterampilan Bertanya Guru Terhadap 

Kemampuan Berfikir Kritis Siswa pada Pelajaran Ekonomi Di Madrasah 

Aliyah Sarul Hikma Pekanbaru”Pada analisis data uji test, diketahui “t” 

hitung lebih besar dari “t” tabel. Nilai Df diperoleh dari “t”tabel pada taraf 

signifikan 5% dan 1% sebesar 2,45 dan 2,85. Ini berarti ada pengaruh 

positif yang signifikan antara variabel X dan Y.
36

 

Persamaan penelitian diatas dengan yang penulis buat terletak pada 

variabel X yaitu tentang keterampilan bertanya guru, sedangkan perbedaan 

terletak pada variabel Y dimana penelitian diatas meneliti tentang 

kemampuan berfikir kritis siswa sedangkan penulis meneliti tentang 

karakter rasa ingin tahu siswa. 

3. Afriadi, Mahasiswa UIN Suska Riau tahun 2013, Fakultas tarbiyah dan 

keguruan, Jurusan Pendidikan Ekonomi, meneliti dengan judul skripsi 

”Pengaruh Metode Resitasi(pemberian Tugas) Terhadap Karakter Rasa 

ingin tahu siswa pada pembelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Pondok 

Pesantren Darul Huda Desa Sipungguk Kebupaten Kampar”. Pada analisis 
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data uji test, diketahui “t” hitung lebih besar dari “t” tabel. Nilai Df 

diperoleh dari “t”tabel pada taraf signifikan 5% dan 1% sebesar 2,00 dan 

2,65. Ini berarti ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel X dan 

Y.
37

 

Persamaan penelitian diatas dengan yang penulis buat terletak pada 

variabel Y yaitu tentang karakter rasa ingin tahu siswa, sedangkan 

perbedaan terletak pada variabel Y dimana penelitian diatas meneliti 

tentang kemampuan berfikir kritis siswa sedangkan penulis meneliti 

tentang karakter rasa ingin tahu siswa. 

D. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan penjabaran dalam bentuk konkret bagi 

kerangka teoritis agar mudah dipahami dan dapat diterapkan dilapangan 

sebagai acuan dalam penelitian. Adapun variabel yang akan 

dioperasionalkan yaitu Keterampilan Bertanya (variabel X) dan Karakter 

Rasa ingin tahu (variabel Y). 

1. Keterampilan Bertanya (X) 

Indikator variabek X dalam penelitian ini adalah keterampilan 

bertanya guru di dalam kelas Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar 

adalah sebagai berikut: 

a. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk lebih banyak 

berbicara. 
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1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengeksplorasi suatu topik melalui pertanyaan-pertanyaan yang 

didasarkan pada pemikiran siswa. 

2) Guru memancing siswa agar bergerak untuk ikut berdisikusi dan 

bertanya. 

b. Guru mempersiapkan pertanyaan saat merancang pembelajaran. 

1) Guru membuat skenario setiap pertanyaan yang diberikan kepada 

siswa. 

2) Guru memberikan pertanyaan yang bermutu kepada siswa. 

c. Guru menggunakan pertanyaan perencah (Scaffolding). 

1) Guru membuat pertanyaan yang efektif mulai dari pertanyaan 

yang mudah hingga pertanyaan yang sukar. 

2) Guru membuat tabel pertanyaan untuk setiap pertanyaan.  

d. Guru menanggapi jawaban siswa. 

1) Guru menanggapi setiap jawaban dari setiap pertanyan siswa. 

2) Gurumenangapi jawaban siswa dengan tidak bertele-tele. 

2. Rasa Ingin Tahu (Y) 

Karakter rasa ingin tahu adalah suatu sikap atau tindakan yang 

dimiliki seseorang untuk mengetahui atau menyelidiki hal yang baru 

dipelajari didengar ataupun dilihat. Indikator dari rasa ingin tahu dalam 

proses pembelajaran Ekonomi adalah: 
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a. Bertanya 

1) Siswa bertanya kepada guru tentang pelajaran dan permasalah 

ekonomi yang sedang dibahas. 

2) Siswa bertanya tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan materi 

pelajaran ekonomi tetapi tidak termasuk pembahasan dikelas. 

b. Membaca 

1) Siswa membaca materi pembelajaran dari buku panduan siswa 

terkait materi yang sedang dibahas. 

2) Siswa membaca terkait materi yang dibahas dari berbagai sumber 

diluar buku panduan siswa. 

E. Asumsi dan Hipotesis Penelitian 

1. Asumsi  

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar asumsi bahwa nilai 

karakter rasa ingin tahu siswa dapat di pengaruhi oleh keterampilan 

bertanya guru. 

2. Hipotesis Penelitian 

Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara Keterampilan bertanya guru 

terhadap Karakter rasa ingin tahu siswa Pada Mata Pelajaran 

Ekonomi di SMA N 1 Kampar. 

Ho: Tidak Ada pengaruh yang signifikan antara Keterampilan 

bertanya guru terhadap Karakter rasa ingin tahu siswa Pada Mata 

Pelajaran Ekonomi di SMA N 1 Kampar. 


