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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tiga unsur yang membentuk suatu negara adalah rakyat, wilayah dan 

pemerintah yang berdaulat. Rakyat merupakan unsur utama dalam pembangunan 

bangsa. Bangsa yang berkembang dapat dilihat dari perkembangan masyarakatnya. 

Salah satu cara untuk mengembangkan masyarakat adalah melalui pendidikan. 

Tingkat pendidikan yang baik berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. 

Oleh karena itu, secara tidak langsung, pendidikan merupakan pilar penting dalam 

pembangunan bangsa. 

Pendidikan berkaitan erat dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

dalam institusi pendidikan membuat peserta didik mengerti mengenai apa yang 

sedang dipelajari. Proses pembelajaran yang baik dapat terjadi ketika peserta didik 

memiliki keinginan untuk belajar. Keinginan tersebut dapat muncul apabila peserta 

didik memiliki rasa ingin tahu dalam dirinya. Rasa ingin tahu merupakan kondisi 

kognitif yang dapat menciptakan keinginan untuk belajar, menyelidiki dan 

mengetahui sesuatu secara luas dan mendalam (Mardhiyana 2017, 2). Rasa ingin 

tahu yang tinggi dapat membuat peserta didik memahami materi dengan baik. Oleh 

karena itu, rasa ingin tahu adalah suatu hal yang penting dalam proses 

pembelajaran. 

Rasa ingin tahu diakui sebagai salah satu keterampilan yang dibutuhkan 

pemimpin. Pada tahun 2011, Forbes mengakui rasa ingin tahu sebagai salah satu 

sikap dari semua pemimpin yang inovatif, mereka menggunakan kesuksesan Steve 
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Jobs sebagai suatu contoh. Jobs tidak ingin tahu karena dia ingin menjadi sukses, 

tapi dia menjadi sukses karena dia sangat ingin tahu (Taberner & Siggins 2015, 4). 

Ketika seseorang memiliki rasa ingin tahu, mereka mencurahkan banyak perhatian 

kepada suatu aktivitas, memproses informasi lebih dalam, mengingat informasi 

lebih baik dan lebih cenderung mengerjakan tugas sampai selesai (Kashdan et al. 

2009). Melalui rasa ingin tahu, peserta didik tidak perlu didorong sedemikian rupa 

untuk belajar. Mereka dapat mengalami pembelajaran dengan sendirinya. Oleh 

karena itu, rasa ingin tahu adalah sesuatu yang penting. 

Akan tetapi, berbagai penelitian membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang 

dimiliki peserta didik masih rendah. Berdasarkan hasil observasi awal yang terdapat 

pada jurnal mengenai “Upaya Meningkatkan Karakter Rasa Ingin Tahu dan Hasil 

Belajar Akuntansi melalui Pembelajaran Kontekstual dengan Metode Snowball 

Throwing pada Siswa SMK Muhammadiyah 3 Gemolong”, kondisi siswa kurang 

aktif selama proses pembelajaran sedang berlangsung (Puspitasari, Santoso & 

Muchsini 2015, 31). 

Observasi awal peneliti terdiri atas dua hal, yaitu pengamatan terhadap sikap 

murid dalam belajar dan kuesioner dengan angket sederhana. Sikap yang 

ditunjukkan siswa ketika proses belajar adalah hanya mendengar penjelasan dari 

guru, cenderung diam dan kurang aktif bertanya. Kuesioner dari angket sederhana 

menguji tiga besaran karakter rasa ingin tahu, yang mengungkapkan bahwa rasa 

ingin tahu siswa berada dalam kategori rendah dengan detil aspek keinginan untuk 

mempelajari sesuatu yang baru sebesar 51,6%, aspek sikap yang kuat untuk 

mengetahui sesuatu sebesar 49,0% dan aspek tertarik pada hal yang baru sebesar 

49,8%. Harapannya sikap yang ditunjukkan siswa ketika proses belajar adalah  
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mengkritisi apa yg dijelaskan oleh guru, mencari tahu dari sumber lain dan aktif 

bertanya. Selain itu, penilaian dari angket untuk menguji besaran karakter rasa ingin 

tahu seharusnya berada dalam kategori tinggi dengan detil aspek keinginan untuk 

mempelajari sesuatu yang baru sebesar 95%, aspek sikap yang kuat untuk 

mengetahui sesuatu sebesar 95%, dan aspek tertarik pada hal yang baru sebesar 

95%. Fakta ini menunjukkan permasalahan yang jelas bahwa rasa ingin tahu siswa 

perlu ditingkatkan. 

Untuk meningkatkan rasa ingin tahu, peneliti melakukan pendalaman 

terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi rasa ingin tahu. Peneliti menemukan 

tiga kemampuan yang mempengaruhi rasa ingin tahu, yaitu kreativitas, regulasi diri 

dan efikasi diri. Menurut Dischler (2010, 61), rasa ingin tahu dipengaruhi oleh 

kreativitas. Rasa ingin tahu dapat muncul ketika seseorang yang kreatif sedang 

menciptakan sesuatu yang baru. Selain itu, Brown, Miller dan Lawendowski dalam 

Jakesova, Gabora dan Kalenda (2016, 65) berpendapat bahwa ciri utama seseorang 

yang memiliki regulasi diri adalah memberikan perhatian kepada setiap hal yang 

dilakukan. Hal ini merupakan pintu awal bagi seseorang yang memiliki rasa ingin 

tahu karena orang tersebut membutuhkan perhatian terhadap hal yang ingin 

diketahuinya. Menurut Pajares dalam Sandi (2017, 377), efikasi diri mengacu pada 

keyakinan seseorang atas kemampuan dirinya sehingga orang tersebut memiliki 

keberanian untuk melakukan sesuatu. Hal ini juga merupakan modal penting dalam 

rasa ingin tahu karena salah satu ciri seseorang yang memiliki rasa ingin tahu adalah 

keinginan seseorang untuk melakukan eksplorasi terhadap lingkungan baru atau 

mencari pengalaman baru. Orang tersebut membutuhkan keberanian dan keyakinan 

untuk melakukan hal-hal tersebut, bahkan jika hal-hal tersebut belum pernah 



4 
 

dilakukan sebelumnya. Ketiga poin tersebut memberikan kesimpulan bahwa rasa 

ingin tahu dipengaruhi oleh kreativitas, regulasi diri dan efikasi diri. Akan tetapi, 

bukti empiris dalam bentuk penelitian terhadap hal tersebut masih belum banyak 

dilakukan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuktikan seberapa besar 

pengaruh yang dimiliki oleh faktor-faktor tersebut terhadap rasa ingin tahu. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi awal terhadap penyebab rendahnya rasa ingin tahu siswa adalah: 

1) Akar masalah kurangnya rasa ingin tahu siswa adalah pembelajaran yang 

belum memacu siswa untuk aktif (Nurfauziyah, Marjono dan Sugiharto 2015, 

246). Metode pembelajaran seperti ceramah, tanya jawab, diskusi dan 

praktikum yang masih didominasi oleh guru dinilai menjadi penyebab dari 

kurangnya rasa ingin tahu siswa. 

2) Rasa ingin tahu dapat meningkat ketika siswa berada dalam lingkungan yang 

mendukung (Markey & Loewenstein 2014, 241). Lingkungan yang 

mendukung dapat terjadi ketika ada dukungan dari orang dewasa yang 

memberikan semangat berupa kontak mata, respon verbal yang positif, dan 

senyuman. Lingkungan yang kurang mendukung dinilai menjadi salah satu 

faktor rendahnya rasa ingin tahu siswa. 

3) Respon yang diberikan oleh orang dewasa/guru terhadap pertanyaan yang 

diajukan siswa menjadi faktor rendah/tingginya rasa ingin tahu siswa. Ketika 

orang dewasa tidak dapat menjawab ataupun menunda jawaban dari 

pertanyaan siswa, hal tersebut dapat mengakibatkan rendahnya rasa ingin 

tahu siswa (Markey & Loewenstein 2014, 241). 
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4) Rasa ingin tahu dapat meningkat pada topik yang diminati (Markey & 

Loewenstein 2014, 241). Topik yang menarik akan meningkatkan 

pemahaman dan daya ingat, sedangkan topik yang kurang menarik secara 

tidak langsung dapat meniadakan rasa ingin tahu siswa. 

5) Rasa ingin tahu dipengaruhi oleh kreativitas (Dischler 2010, 61). Rasa ingin 

tahu dapat muncul ketika seseorang yang kreatif sedang menciptakan sesuatu 

yang baru. Rendahnya kreativitas yang dimiliki siswa dapat menjadi 

penyebab dari rendahnya rasa ingin tahunya. 

6) Regulasi diri siswa yang rendah dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya 

rasa ingin tahu. Brown, Miller dan Lawendowski dalam Jakesova, Gabora 

dan Kalenda (2016, 65) berpendapat bahwa ciri utama seseorang yang 

memiliki regulasi diri adalah memberikan perhatian kepada setiap hal yang 

dilakukan. Hal ini merupakan pintu awal bagi seseorang yang memiliki rasa 

ingin tahu karena orang tersebut membutuhkan perhatian terhadap hal yang 

ingin diketahuinya. 

7) Rendahnya efikasi diri yang dimiliki siswa dapat menjadi salah satu faktor 

rendahnya rasa ingin tahu. Menurut Pajares dalam Sandi (2017, 377), efikasi 

diri mengacu pada keyakinan seseorang atas kemampuan dirinya sehingga 

orang tersebut memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu. Hal ini juga 

merupakan modal penting dalam rasa ingin tahu karena salah satu ciri 

seseorang yang memiliki rasa ingin tahu adalah keinginan seseorang untuk 

melakukan eksplorasi terhadap lingkungan baru atau mencari pengalaman 

baru. Orang tersebut membutuhkan keberanian dan keyakinan untuk 
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melakukan hal-hal tersebut, bahkan jika hal-hal tersebut belum pernah 

dilakukan sebelumnya. 

1.3 Batasan Masalah 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini hanya berupa pengaruh 

kreativitas, regulasi diri dan efikasi diri terhadap rasa ingin tahu. Hal tersebut 

disebabkan karena keterkaitan antara variabel-variabel tersebut hanya berupa teori 

atau dugaan para ahli. Bukti empiris dalam bentuk penelitian terhadap hal tersebut 

masih belum banyak dilakukan. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah penelitian, maka rumusan permasalahan pada 

penelitian ini adalah: 

1) Apakah kreativitas memiliki pengaruh positif terhadap rasa ingin tahu? 

2) Apakah regulasi diri memiliki pengaruh positif terhadap rasa ingin tahu? 

3) Apakah efikasi diri memiliki pengaruh positif terhadap rasa ingin tahu? 

4) Apakah kreativitas, regulasi dan efikasi diri secara simultan memiliki 

pengaruh positif terhadap rasa ingin tahu? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan hipotesis penelitian yang akan dibuktikan. Hal 

ini dikembangkan dari rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui adanya pengaruh positif antara kreativitas terhadap rasa 

ingin tahu. 

2) Untuk mengetahui adanya pengaruh positif antara regulasi diri terhadap rasa 

ingin tahu. 
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3) Untuk mengetahui adanya pengaruh positif antara efikasi diri terhadap rasa 

ingin tahu. 

4) Untuk mengetahui adanya pengaruh positif antara kreativitas, regulasi diri 

dan efikasi diri secara simultan terhadap rasa ingin tahu. 

1.6 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1) Manfaat Teoritis 

Memperkaya bukti empiris pada pengaruh kreativitas, regulasi dan efikasi diri 

terhadap rasa ingin tahu. 

2) Manfaat Praktis 

a) Bagi peserta didik 

Memberikan informasi agar peserta didik dapat mengintropeksi diri 

serta dapat mengembangkan kreativitas, regulasi dan efikasi diri serta 

rasa ingin tahu yang dimilikinya. 

b) Bagi orang tua murid 

Memberikan informasi yang berguna sehingga orang tua dapat 

memposisikan dirinya atau berperan untuk meningkat kreativitas, 

regulasi diri, efikasi diri dan rasa ingin tahu anaknya. 

c) Bagi guru 

Memberikan informasi agar guru dapat memahami hal-hal yang 

mempengaruhi keingintahuan siswa terhadap materi-materi yang 

dipelajari sehingga melalui hal tersebut, guru dapat menggunakan 

berbagai cara untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa. 
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d) Bagi sekolah 

Memberikan informasi agar sekolah dapat menciptakan lingkungan 

belajar yang dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa melalui 

peningkatan kreativitas, regulasi dan efikasi diri. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Bab 1 - Pendahuluan 

Bab ini berisi mengenai latar belakang, identifikasi, batasan dan rumusan masalah 

serta tujuan dan manfaat penelitian. 

Bab 2 - Landasan Teori 

Bab ini berisi teori-teori setiap variabel yang digunakan dalam penelitian serta 

hubungan antar variabel. Selain itu, model dan hipotesis penelitian juga dijabarkan 

di dalam bab ini. 

Bab 3 - Metode Penelitian 

Pada bab ini, peneliti akan memberikan detil mengenai penelitian yang akan 

dilakukan, seperti rancangan, tempat, waktu, subjek, prosedur dan instrumen 

penelitian serta populasi, sampling, hipotesis statistik, teknik pengumpulan dan 

analisis data. 

Bab 4 - Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil-hasil pengujian hipotesis dan pembahasannya akan dijabarkan pada bab ini. 

Peneliti juga akan membahas secara mendalam serta memberikan hasil diskusi atas 

hasil penelitian. 

Bab 5 - Kesimpulan, Implikasi dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan, implikasi dan saran pada penelitian yang sudah 

dilakukan. 




