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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Karakter rasa ingin tahu mendorong manusia sejak usia dini cenderung 

untuk terus mempertanyakan berbagai hal yang memang belum diketahui dan 

dipahami, baik yang dia amati ataupun pikirkan. Dorongan ini menunjukkan 

bahwa manusia tidak akan pernah puas terhadap fenomena yang tampak di 

permukaan. Saat usia semakin dewasa, rasa ingin tahu bisa dijawab dengan cara 

yang lebih sistematis. Rasa ingin tahu bisa diperoleh dengan belajar, dan harus 

ditanamkan, ditumbuhkembangkan, dan diberi jawaban secara benar.
1
 Karakter 

rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar.
2
 

Karakter rasa ingin tahu siswa adalah sikap yang ditunjukkan oleh siswa 

untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang sesuatu yang dipelajari dan 

bereksplorasi dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya.
3
 

Upaya guru dalam menanamkan nilai karakter adalah upaya untuk 

menumbuhkan nilai-nilai karakter dengan sengaja yang bertujuan untuk 

membantu perkembangan jiwa siswa lahir maupun bathin menuju kearah yang 
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lebih baik.
4
 Penanaman nilai-nilai karakter memerlukan proses yang lama serta 

berkelanjutan dengan ruang lingkup yang luas. Jadi, dalam penanaman karakter 

di sekolah harus melibatkan seluruh komponen, seperti isi kurikulum, rencana 

pembelajaran, mekanisme penilaian, kualitas hubungan, pengelolaan 

pembelajaran, pengelolaan madrasah atau sekolah, pelaksanaan pengembangan 

diri siswa, pemberdayaan sarana dan prasarana, pembiayaan, serta etos kerja 

seluruh warga dan lingkungan sekolah.
5
 

Thomas Lickona juga menjelaskan bahwa guru juga harus menunjukkan 

dan mencontohkan sikap hormat dengan berbicara menggunakan bahasa yang 

menghormati ketika berinteraksi dengan anak-anak.
6
 Guru memiliki pengaruh 

yang besar terhadap perkembangan peserta didik. Guru juga memberikan peran 

yang besar terhadap keberhasilan dalam implementasi karakter rasa ingin tahu. 

Seperti yang dikatakan oleh Donie Koesoema sebagai berikut: 

“Tumpuan pendidikan karakter ini ada di pundak para guru. Konsistensi 

dalam mengajarkan pendidikan karakter tidak sekadar melalui apa yang 

dikatakan melalui pembelajaran di dalam kelas, melainkan nilai itu juga tampil 

dalam diri sang guru, dalam kehidupannya yang nyata diluar kelas. Karakter guru 

menentukan meskipun tidak selalu mempengaruhi kepribadian anak didik.”
7
 

 

Guru sangat penting berupaya untuk menanamkan karakter rasa ingin 

tahu siswa karena rasa ingin tahu adalah landasan dasar dalam proses belajar, 

karena dilakukan melalui proses bertanya dan bertanya, mencari informasi baru, 
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mengumpulkan fakta dari beberapa sumber, kemudian membentuk pendapat 

sendiri. Upaya guru dalam menanamkan karakter rasa ingin tahu juga terdapat di 

dalam pengajaran materi permintaan dan penawaran. Hal ini dapat dilihat dari  

karakter yang harus ditanamkan kepada siswa di dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) materi permintaan dan penawaran di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 2 Pekanbaru 

Karakter rasa ingin tahu juga dibahas di dalam Firman Allah surat al-

baqarah ayat 22 : 

 

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit 

sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan 

dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu karena itu janganlah 

kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui”. (Q.S 

Al-Baqarah ayat 22). 

  Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar menafsirkan surat Al-baqarah 

ayat 22 “Yang telah menjadikan untuk kamu akan bumi, jadi hamparan.” 

(pangkal ayat 22). Terbentang luas sehingga kamu bisa hidup makmur di atas 

hamparannya itu.”Dan diturunkanNya air dari langit” dari atas “Maka 

keluarlah dengan sebabnya buah-buahan, rezeki bagi kamu.” Maka pandanglah 

dan renungkanlah itu semuanya, sejak dari buminya sampai kepada langitnya, 
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sampai kepad turunnya air hujan menyuburkan bumi itu. Teratur turunnya hujan 

yang menyebabkan suburnya apa yang ditanam. Kebun subur, sawah menjadi, 

dan hasil tanaman setap tahun dapatlah diambil buat dimakan. Fikirkanlah dan 

renungkanlah itu semuanya, niscaya hati sanubari akan merasa bahwa tidak ada 

orang lain yang sekasih, sesayang itu padamu. 

  Tentu kalau telah kamu pakai fikiranmu itu, mengetahui kamu bahwa 

Yang Maha Kuasa hanyalah dia sendiriNya. Yang menyediakan bumi kamu 

hanya Dia sendiriNya, yang menurunkan hujan, menumbuhkan dan 

menghasilkan buah-buahan untuk makananmu hanya Dia sendiriNya. Sebab itu 

tidaklah pantas kamu buatkan dia sekutu yang lain. Ayat ini juga menjelaskan 

untuk menyeru dan membangkitkan ingin tahu manusia terhadap alam yang 

berada sekelilingnya.
8
 

 Upaya yang dapat dilakukan dalam menanamkan karakter rasa ingin 

tahu siswa yaitu dengan cara : 

a. Mengecek pemahaman peserta didik 

b. Memusatkan perhatian siswa terhadap suatu pokok bahasan atau 

konsep 

c. Membangkitkan lebih banyak pertanyaan dari peserta didik 

d. Mengembangkan cara belajar siswa aktif 

e. Mendorong siswa mengemukakan pendapat dalam bidang diskusi.
9
  

 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di SMA Negeri 2 

Pekanbaru kelas X IIS, penulis masih menemukan gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada guru yang belum mengecek pemahaman peserta didik. 
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2. Masih ada guru yang belum memusatkan perhatian siswa terhadap 

suatu pokok bahasan atau konsep. 

3. Masih ada guru yang belum membangkitkan lebih banyak pertanyaan 

dari peserta didik. 

4. Masih ada guru yang belum mengembangkan cara belajar siswa aktif. 

5. Masih ada guru yang belum memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengasimilasikan informasi. 

6. Masih ada guru yang belum mendorong siswa mengemukakan 

pendapat dalam bidang diskusi. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis ingin mengetahui dan 

membuktikan melalui penelitian ini, bagaimana upaya guru menanamkan  

karakter rasa ingin tahu siswa pada materi permintaan dan penawaran. Maka 

penulis tertarik melakukan penelitian dengan  judul: “Upaya Guru Ekonomi 

Menanamkan Karakter Rasa Ingin Tahu Siswa Pada Materi Permintaan 

dan Penawaran di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru.” 

B. Penegasan Istilah 

1. Penanaman Karakter 

Menurut Heri Gunawan penanaman karakter adalah upaya 

menumbuhkan nilai-nilai karakter dengan sengaja yang bertujuan untuk 



6 
 

 
 

membantu perkembangan jiwa anak atau siswa lahir maupun bathin 

menuju arah yang lebih baik.
10

  

Sementara itu menurut Fatchul Mu’in penanaman nilai-nilai karakter 

merupakan bagian dari pendidikan karakter yang bisa diartikan sebagai 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana kebajikan serta 

proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan siswa guna membangun 

karakter pribadi dan kelompok yang unik, baik sebagai warga negara.
11

 

Berdasarkan definisi di atas penanaman karakter adalah upaya 

menumbuhkan nilai karakter secara sadar dan terencana untuk membantu 

perkembangan jiwa anak menuju kea rah yang lebih baik.   

2. Karakter Rasa Ingin Tahu 

Menurut Mardiya Hayati karakter rasa ingin tahu adalah cara berpikir, 

sikap dan perilaku yang mencerminkan penasaran dan keingintahuan 

terhadap segala hal yang dilihat, didengar, dan dipelajari secara lebih 

mendalam.12  

Sementara itu menurut pendapat Muchlas Samani karakter rasa ingin 

tahu adalah keinginan untuk menyelidiki dan mencari pemahaman 

terhadap rahasia alam.
13
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Berdasarkan definisi di atas karakter rasa ingin tahu adalah perilaku 

yang mencerminkan rasa penasaran terhadap apa yang dipelajari oleh 

seseorang. 

C. Permasalahan 

1. Rumusan Masalah 

Rumusan masalahnya adalah, Bagaimana upaya guru ekonomi 

dalam menanamkan karakter rasa ingin tahu siswa pada materi 

permintaan dan penawaran di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Pekanbaru ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya guru ekonomi 

menanamkan karakter rasa ingin tahu siswa pada materi permintan dan 

penawaran di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Siswa 

Untuk memberikan pemahaman kepada siswa bahwa karakter rasa 

ingin tahu sangat penting dalam proses pembelajaran dan seharusnya 

dimiliki oleh seorang siswa. 

b. Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi guru untuk lebih 

meningkatkan upaya dalam menanamkan karakter rasa ingin tahu pada 



8 
 

 
 

siswa dan mengetahui dimana letak kesalahan dalam menanamkan 

karakter rasa ingin tahu siswa. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui apa saja upaya 

yang dapat dilakukan oleh guru untuk menanamkan karakter rasa ingin 

tahu siswa, sehingga guru dapat menggunakan berbagai upaya lain 

dalam menanamkan  karakter rasa ingin tahu siswa. 

d. Bagi Penulis 

Sebagai landasan untuk dapat menjadikan bahan kajian penelitian 

dan sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata satu pada 

jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

 

 


