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Abstrak– Isu softskill dan karakter menjadi isu utama dalam pengembangan kebijakan 
pendidikan. Salah satu softskill dan karakter yang perlu dibangun dalam diri siswa 

adalah rasa ingin tahu (curiosity). Makalah ini adalah studi literatur untuk menelaah 

model pembelajaran yang menumbuhkan curiosity. Model pembelajaran itu adalah 

guided inquiry. Model pembelajaran guided inquiry memperkenalkan sebuah 
penelitian utama sebagai tujuan dari pengalaman penemuan untuk menstimulasi 

curiosity dan pertanyaan untuk investigasi lanjutan. Beberapa penelitian yang telah 

dilakukan pada jenjang SMP maupun SMA menyimpulkan bahwa model inkuiri 

terbimbing (guided inquiry) mampu meningkatkan rasa ingin tahu (curiosity) siswa.  
 

Kata kunci: Curiosity, Guided inquiry 

 

I. PENDAHULUAN 

Persaingan global negara-negara dunia sakarang ini tidak lagi bertumpu pada banyaknya sumber daya 
alam yang dimiliki oleh negera tersebut. Adanya perubahan orentasi dalam memandang modal 
pembangunan dari modal sumber daya alam menjadi pembangunan berbasis pada pengembangan softskill 
pada manusia, merubah orientasi kebijakan pendidikan. Ada beberapa negera yang dianggap minim 
sumber daya alam tetapi mampu bersaing dalam kancah dunia internasional. Isu softskill dan karakter 
menjadi isu sentral dalam penerapan kebijakan dalam pendidikan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 
[1] Pasal 3, menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan RPJMN 2015-2016 [2] 
disebutkan bahwa penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang 
pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan 
memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Selanjutnya pendidikan 
karakter di sekolah juga dikuatkan oleh Agenda Nawacita nomor 8, menyebutkan bahwa Penguatan 
revolusi karakter bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian dari 
revolusi mental. Kebijakan tersebut untuk mempe rsiapkan Generasi Emas 2045. 

Thomas Lickona [3] membagi pendidikan karakter menjadi tujuh nilai karakter esensial yakni honesty 
(kejujuran), compassion (belas kasih), courage (keberanian), kindness (baik hati), self-control (kontrol 
diri), cooperation (kerjasama), dan diligence (rajin) atau hard work (kerja keras). Menurut Sri Wahyuni 
dan Abdul Syukur (Pantu & Luneto, 2014) [4], menyebutkan tujuan pendidikan karakter adalah (1) 
mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan warga Negara yang 
memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa; (2) mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta 
didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius; (3) 
menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung. jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa; (4) 
mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan 
kebangsaan; dan (5) mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang 
aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh 
kekuatan. 

Nilai-nilai karakter yang dikembangkan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan kita adalah religius, 
jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, 
cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 
lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.  Tujuan dan ruang lingkup dari pendidikan karakter pada 
dunia pendidikan akan menjadi teori semata jika tidak diimplementasikan dalam pembelajaran dalam 
kelas.  

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab 
untuk pembentukan karakter bangsa. Isu pembentukan karakter siswa menjadi kian santer ditengah 
minusnya perkembangan pendidikan karakter secara nyata. Masih dijumpai banyaknya tindakan-tindakan 
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yang bertentangan dengan nilai-nilai karakter yang ditanamkan di sekolah dengan fakta kehidupan. Kasus 
tawuran antar siswa, tindakan asusila sampai pada tindakan kriminalisme. Sejatinya program pendidikan 
karakter pada dunia pendidikan sebenarnya ada kecenderungan terhadap pembentukan kultur karakter 
positif yang mampu meningkatkan prestasi belajar pada siswa.  

Pemerintah sebenarnya telah berusaha dan berupaya mengimplementasikan pendidika karakter 
tersebut dalam sebuah kebijakan dalam pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 
20 Tahun 2016 [5] telah mengatur Standar Kompetensi Lulus (SKL) pendidikan dasar dan menengah. 
Pada SKL tersebut telah ditetepkan bahwa lulusan pendidikan menengah harus memiliki karater jujur dan 
karater yang lainnya. Demikian juga pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 21 Tahun 
2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah [6] menegaskan bahwa Kompetensi Inti 
meliputi Kompetensi Inti 1 (KI 1), yakni sikap spiritual, Kompetensi Inti 2 (KI2), yakni sikap sosial, 
Kompetensi Inti 3 (KI 3), yakni pengetahun, dan Kompetensi Inti 4 (KI 4), yakni keterampilan. Semua 
guru dan semua materi pelajaran pada semua jenjang pendidikan atau guru apa saja, materi apa saja, dan 
dimana saja harus mengacu atau bermuara ke kompetensi inti tersebut. 

Salah satu nilai karakter yang akan dibahas oleh penulis dalam kajian literatur ini adalah rasa ingin 
tahu atau curiosity. Curiosity yang merupakan salah satu komponen penting pada pembelajaran. 
Berdasarkan pendapat dari McElmeel [7] bahwa siswa harus memiliki curiosity dalam belajar, “curiosity 
is a desire to learn, investigate, or know. It is an interest leading to exploration or inquiry”. Dengan 
curiosity siswa akan memiliki keinginan untuk belajar dan mempelajari sesuatu sehingga memperoleh 
pengetahuan yang baru. Tak hanya sampai di situ, dengan curiosity siswa akan mengeksplorasi lebih 
lanjut sehingga memberi makna atas apa yang diperolehnya dalam proses belajar.  

Menurut Kuhlthau [8], metode pembelajaran yang ditengarai mampu menyuburkan curiosity adalah 
guided inquiry. Inkuiri adalah model pembelajaran dimana siswa menemukan dan menggunakan berbagai 
macam sumber-sumber informasi dan ide-ide untuk menambah pemahaman mereka tentang suatu 
masalah, topik atau isu. Kuhlthau [8] menambahkan jika inkuiri dilaksanakan tanpa bimbingan maka akan 
terjadi kekacauan. Sehingga pembelajaran inkuiri yang dilaksanakan bisa optimal dengan bimbingan dari 
instruktur atau guru yang diistilahkan dengan guided inquiry. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Curiosity 
Curiosity adalah fitrah penciptaan manusia yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran. Rasa ingin 

tahu ini perlu ditumbuhsuburkan agar bisa berlangsung sepanjang masa. Seperti pendapat Elliott, 
Kratochwill, Cook, et al. [9] yaitu “youngsters are naturally curious, and if their curiosity is encouraged, 
it will probably last a lifetime”. Pentingnya curiosity ini adalah untuk mendorong siswa berpartisipasi 
dalam pembelajar sehingga membangun ilmu pengetahuan dan mengembangkannya serta melatih 
keterampilan.      

Sebagaimana yang dituliskan pada bagian pendahuluan. Curiosity yang merupakan salah satu 
komponen penting pada pembelajaran. Berdasarkan pendapat dari McElmeel [7] bahwa siswa harus 
memiliki curiosity dalam belajar, “curiosity is a desire to learn, investigate, or know. It is an interest 
leading to exploration or inquiry”. Dengan curiosity siswa akan memiliki keinginan untuk belajar dan 
mempelajari sesuatu sehingga memperoleh pengetahuan yang baru. Tak hanya sampai di situ, dengan 
curiosity siswa akan mengeksplorasi lebih lanjut sehingga memberi makna atas apa yang diperolehnya 
dalam proses belajar. Diperkuat juga oleh pendapat dari Engel [10] bahwa “… that curiosity is both 
intrinsic to children's development and unfolds through social interactions.”, maknanya curiosity adalah 
unsur intrinsik untuk perkemabangan siswa dan diterapkan melalui interaksi sosial.  

Alat untuk mengkoneksikan antara pengetahuan awal kepada pengatahuan baru adalah curiosity. 
Keberadaan curiosity menjadi sesuatu yang penting karena ide ataupun konsep-konsep akan bisa 
dihubungkan olehnya. Perlu ada arahan untuk curiosity agar tujuan pembelajaran tercapai. Zuss [11] 
berpendapat bahwa “the critical curiosity I am sponsoring is engaged in making new relations between 
emergent ideas, perception, concepts, and representations”, maknanya bahwa curiosity penting sebagai 
pendorong yang terlibat dalam membantu membuat hubungan baru antara ide-ide, persepsi, konsep, dan 
representasi. 

Bagaimana curiosity itu muncul memang sulit untuk mendeteksinya. Menurut Elliot [9], Curiosity 
adalah berbasis emosi kognitif yang terjadi pada saat siswa mendapatkan perbedaan atau pertentangan 
antara apa yang diyakini (diketahui) dan kenyataan yang ada. Curiosity juga muncul ketika siswa tidak 
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memahami atau tidak mampu menjalaskan peristiwa atau sesuatu hal. Di samping itu, curiosity muncul 
juga pada saat siswa bertemu benda-benda tak terduga. Curiosity merupakan dasar utama motivasi yang 
diperlukan dalam setiap pembelajaran. 

 Kesimpulannya, curiosity adalah emosi kognitif yang muncul pada saat seseorang mendapatkan 
perbedaan atau pertentangan yang menimbulkan keinginan belajar, menyelidiki, dan mengetahui secara 
mendalam. Dalam aktivitas, curiosity ini tampak pada kegiatan mengeksplor, memanipulasi ataupun 
mengkoordinasikan pengetahuan yang sudah ada dengan cara-cara baru sehngga terbentuk pengetahuan 
yang lebih luas. Curiosity penting dalam proses pembelajaran dan akan berkembang dengan baik pada 
pembelajaran matematika jika sesuai dengan kondisi siswa dan metode atau endekatan guru tepat sesuai 
dengan materi yang akan diajarkan. 

 

B. Guided inquiry 

Inkuiri adalah model pembelajaran dimana siswa menemukan dan menggunakan berbagai macam 
sumber-sumber informasi dan ide-ide untuk menambah pemahaman mereka tentang suatu masalah, topik 
atau isu. Kuhlthau [8] menambahkan jika inkuiri dilaksanakan tanpa bimbingan maka akan terjadi 
kekacauan. Sehingga pembelajaran inkuiri yang dilaksanakan bisa optimal dengan bimbingan dari 
instruktur atau guru yang diistilahkan dengan guided inquiry. Kuhltau [8] memberi nama model ISP 
(Information Search Process) untuk menggambarkan aspek afektif, kognitif dan tindakan siswa selama 
melakukan tugas inkuiri. 

Kuhlthau [8] menjabarkan ketujuh langkah dari ISP, yaitu: 

1) Initiates. Guru yang memprakarsai proses inkuiri dengan memberitahukan sebuah pokok bahasan 
yang akan memerlukan penelitian yang luas dari berbagai sumber. 

2) Selection.Siswa memilih topik umum mereka, aspek dari, atau pertanyaan tentang proyek kelas yang 
akan mereka kerjakan. 

3) Exploration. Tugas siswa pada tahap ini adalah untuk mengeksplorasi informasi dengan tujuan 
menemukan fokus dari studi dan cara yang mungkin untuk fokus itu.  

4) Formulation. Waktunya untuk membentuk fokus penelitian dari informasi pada topik umum yang 
ditemukan dari berbagai sumber dan siswa mengkonsultasikannya.  

5) Collection. Tugas siswa adalah mengumpulkan informasi yang telah diformulasikan untuk kemudian 
dibuat definisi, dikembangkan dalam mendukung fokus.  

6) Presentation. Membagi yang didapat dari hasil investigasi kepada yang lain.  

7) Assessment.Tahap ini penting untuk merefleksi dari proses inkuiri dan untuk berpikir tentang yang 
dikerjakan dan masalah-masalah apa yang telah diselesaikan dan apa yang akan dilakukan siswa pada 
masa yang akan datang. 

Aspek kognitif dalam model ISP yaitu perkembangan yang didapat siswa selama proses pembelajaran 
inkuiri, dimulai dari pikiran yang meragukan akan keberhasilan dia dalam meraih ilmu pengetahuan 
melalui proses ini. Seiring dengan berjalannya proses inkuiri, pikirannya pun mulai terfokus pada hal 
yang menjadi tujuan pembelajaran dan akhirnya siswa dapat meningkatkan minatnya dalam belajar dan 
meningkatkan kesadaran dirinya.  

Tidak hanya aspek afektif dan kognitif yang disorot oleh model ISP ini, tapi juga ada aspek bertindak 
atau fisiknya. Siswa bergerak untuk mencari informasi yang relevan pada tahap menggali semua 
informasi dan bahan belajar sampai akhirnya siswa mendokumentasikan semua informasi yang relevan 
tersebut untuk dapat merumuskan dan mengumpulkan hasil-hasil yang didapat. 

Beberapa proses dasar dari pembelajaran inkuiri menurut Orlich, et al. [12], yaitu observasi, 
mengkasifikasi, mensketsa gambar yang dihubungkan dengan solusi, menggunakan sketsa tadi, membuat 
dugaan awal, memberikan penomoran pada benda atau informasi awal, mengukur benda-benda atau 
informasi awal, menggunnakan hubungan ruang dan waktu, mengkomunikasikan, memprediksi, membuat 
definisi operasional, merumuskan hipotesis, menginterpretasi data, mengontrol variabel dan melakukan 
eksperimen. 

Prinsip dasar dalam inkuiri terbimbing menurut Kuhlthau, Maniotes & Caspari [8] adalah bahwa 
dalam pembelajaran inkuiri terbimbing siswa terlibat aktif di dalamnya dan merefleksikan pada 
pengalaman belajarnya. Siswa belajar dengan membangun pada hal yang telah diketahui dalam hal ini ada 
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pengetahuan dasar dari siswa untuk membangun pengetahuan lanjutan. Pada proses pembelajaran inkuiri 
terbimbing ini siswa akan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tingginya melalui bimbingan 
pada poin-poin kritis selama proses pembelajaran, sehingga siswa akan memiliki cara yang berbeda 
dalam menyelesaikan masalah. Siswa juga belajar melalui interaksi sosial dengan yang lain, dan melaui 
instruksi dan pengalaman belajar siswa dapat mengembangkan kognitif mereka. Keenam prinsip dasar 
dari inkuiri terbimbing ini memberikan rambu-rambu bahwa siswa harus memiliki pengetahuan atau 
konsep dasar agar dia dapat membangun pengetahuannya sendiri dengan terlibat aktif dalam proses 
pembelajaran dan mengerahkan kemampuan berpikir tingkat tingginya sehingga cara yang digunakan 
masing-masing siswa dapat berbeda-beda. Inkuiri terbimbing tidak melepas siswa bekerja sendiri selama 
proses pembelajaran tetapi siswa bekerja dalam kelompok dan melalui bimbingan guru ataupun teman 
sebayanya yang memiliki kemampuan lebih.  

Menurut Orlich, et al. [12] ada enam langkah dalam guided inquiry yaitu: 1) Mengidentifikasi 
masalah; 2) Membuat hipotesis penelitian atau tujuan sementara; 3) Mengumpulkan data dan menguji 
jawaban-jawaban sementara; 4) Menginterpretasi data; 5) Membuat kesimpulan sementara; 6) Menguji, 
mengaplikasikan dan merevisi kesimpulan. 

Alberta learning [13], suatu lembaga riset di bidang pembelajaran dan pengajaran di Canada 
mendefinisikan pembelajaran berbasis inkuiri adalah suatu proses di mana siswa terlibat dalam 
pembelajaran mereka, membuat pertanyaan, penyelidikan yang mendalam, dan kemudian membangun 
pemahaman, definisi dan pengetahuan baru (Alberta Learning, [13]). Pada fase pertama yaitu Planning 
Phase (fase perencanaan) maka siswa harus memahami bahwa diadakannya pembelajaran inkuiri dengan 
tujuan untuk membangun kemampuan belajar mandiri, hal ini dimulai dengan ketertarikan atau 
keingintahuan siswa tentang topic pembelajaran. Siswa mulai berpikir tentang informasi yang dia miliki 
dan yang dia perlukan dengan mengeksplorasi dan berpikir, aktivitas ini dilakukan pada fase retrieving. 
Pada fase Processing (memproses), siswa sudah menemukan focus dari topic dan memulai investigasi 
dengan membandingkan, membedakan dan mensintesis data yang ada. Creating Phase (fase menciptakan) 
menuntun siswa untuk mengorganisasi informasi dan menempatkan informasi yang didapat dari hasil 
investigasi ke dalam satu kata atau istilah baru. Pada fase ini juga siswa membuat sebuah format 
presentasi yang akan digunakan pada fase selanjutnya. Siswa merasa lebih percaya diri dan ingin 
mengikutsertakan hasil penemuan mereka dalam pembelajaran. Fase berikutnya adalah Sharing Phase, 
siswa membagi hasil penemuan mereka kepada siswa yang lain. Terakhir adalah fase evaluasi, inilah 
yang menandakan bahwa proyek penelitian sudah lengkap. Pada fase ini siswa mendapatkan kemampuan 
baru dan pemahaman, dan mereka ingin merefleksikan dengan mengevaluasi produk dan proses inkuiri 
mereka. 

Arends & Kilcher [14] menjabarkan sintak dari inkuiri terbimbing sebagai dasar pengajaran dalam 
enam fase yaitu:  

1) Gain attention and explain inquiry process. 

2) Present inquiry problem or discrepant event. 

3) Help students structure the problem and generate hypotheses to explain it. 

4) Gather data and conduct experiments to test hypotheses 

5) Formulate explanations and generalizations 

6) Analyze and reflect on thinking processe. 

Pembelajaran inkuiri terbimbing dengan fase-fase di atas jika dimaknai yaitu guru memulai 
pembelajaran dengan menjelaskan proses inkuiri yang akan dijalani siswa hingga guru memperoleh 
perhatian dari siswa. Selanjutnya guru menghadirkan masalah inkuiri atau peristiwa yang berbeda dan 
membantu siswa membuat model dari masalah dan menggenaralisasi hipotesis untuk menjelaskan 
permasalahan tadi. Pada tahap selanjutnya, siswa mengumpulkan data dan melakukan eksperimen untuk 
menguji hipotesis. Jika hipotesis telah teruji maka langkah selanjutnya siswa mulai membuat penjelasan 
dan menggenaralisasi hasil pembelajaran inkuiri mereka. Terakhir, guru bersama siswa membuat analisis 
dan refleksi pada proses berpikir siswa selama proses pembelajaran inkuiri. 

Beragam pendapat tentang tahap-tahap dalam pembelajaran inkuiri terbimbing, yang jika diteliti lebih 
dalam maka akan mempunyai makna yang sama dengan istilah yang berbeda-beda. Moore [15] 
menuliskan tahap-tahap dalam pembelajaran inkuiri terbimbing adalah: Engage, Explore, Explain, 
Elaborate, and Evaluate, yang terkenal dengan The five-E inquiry model. Pendapat ini lebih sederhana 
dan mampu merangkum semua pendapat di atas. Adapun penjabaran dari tahap tadi yakni: 
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Step 1. Engage. Students first encounter and identify the instructional task. Activities capture students 
attention and stimulate their thinking. Questions are asked, conection between past and present 
learning experiences are made, and a problem is defined. 

Step 2. Explore. Students get directly involved with phenomena and materials. They develop a grounding 
of experience with the phenomena. Students identify and develop concepts, processess, and skills. 
They actively explore their environment or manipulate materials. 

Step 3. Explain. Students are involved in an analysis of their exploration. They put the abstract 
experiences into a communicable form. They have opportunities to verbalize their conceptual 
understanding or to demonstrate new skills or behaviors. Students understanding is clarified and 
modified because of reflective activities. 

Step 4. Elaborate. Students expand on the concepts they have learned, make connections to other related 
concepts, and apply their understandings to the world around them. These connections often lead 
to further inquiry and new understandings. 

Step 5. Evaluate. The teacher determines whether learned have attained understanding of concepts and 
knowledge. Evaluation and assessment can occur at all points along the continum of the 
instructional process. 

Langkah-langkah inkuiri terbimbing yang terkenal dengan the five-E inquiry model tersebut memulai 
pembelajaran inkuiri dengan melibatkan siswa dalam mengidentifikasi tugas instruksional dengan guru 
memancing siswa untuk bertanya, menghubungkan pengetahuan awal dengan masalah yang 
diidentifikasi. Langkah kedua, siswa mulai menggali sumber-sumber belajar yang ada di sekitarnya untuk 
mengembangkan konsep, proses dan keterampilan mereka. Berbekal hasil eksplorasi tadi, siswa 
melangkah ke tahap explain, pada tahap ini siswa menganalisis hasil eksplorasi mereka dengan 
menempatkan pengalaman yang abstrak tadi menjadi bentuk yang dapat dikomunikasikan. Setelah siswa 
mengemukakan pemahaman atau keterampilan barunya maka ada kegiatan reflektif yaitu dengan 
mengklarifikasi dan memodifikasi apa yang dimilikinya dengan tanggapan dari siswa lain atu guru. Di 
tahap ini pula siswa dapat mengemukakan pendapat tentang pemahaman konseptual atau menunjukkan 
keterampilan barunya. Pada tahap explain ini terdapat pula kegiatan reflektif yaitu dengan mengklarifikasi 
dan memodifikasi apa yang dimilikinya dengan tanggapan dari siswa lain atu guru. Setelah tahap explain 
maka siswa berlanjut pada tahap elaborasi. Pada tahap ini siswa memperluas konsep-konsep yang telah 
mereka pelajari, membuat koneksi dari konsep tadi ke yang lainnya dan menerapkan pemahaman mereka 
terhadap dunia sekitar mereka. Melalui koneksi ini akan memberikan peluang kepada penyelidikan lebih 
lanjut dan pemahaman baru. mengemukakan hasil temuan atau apa yang dipahaminya maka akan terjadi 
proses elaborasi dimana akan ada pertanyaan lanjutan tentang apa yang bisa diaplikasikan dari konsep 
atau pemahaman mereka baik untuk materi lanjutan ataupun pada pelajaran lain bahkan dalam kehidupan 
sehari-hari. Tahap terakhir, adalah mengevaluasi semua kegiatan yang telah dilakukan dalam 
pembelajaran inkuiri terbimbing, apakah siswa sudah mencapai pemahaman konsep dan pengetahuan. 
Tahap ini dilakukan oleh guru dengan memberikan evaluasi dan penilaian. Evaluasi dan penilaian dapat 
terjadi di semua titik sepanjang proses pembelajaran. 

 

C. Guided inquiry untuk Curiosity 

Menurut Elliott [9] aktivitas belajar yang dapat mempertahankan dan mengembangkan curiosity 
adalah 

“curiosity-oriented strategies mainly catch interest. Holding student’s interests is a long-term, 
developmental process. To facilitate the development of interest, teacher should structure their classroom 
around goals such as; 1. Inviting students to participate in meaningful project with connection to the 
world outside of the classroom, 2. Providing activities that involve student needs and provide the 
developmentally appropriate challenges, 3.allowing students to have a major role in evaluating their own 
work and in monitoring progress, 4. Facilitating the integration and use of knowledge, and 5. Learning to 
work cooperatively with other students.” 

Maknanya adalah keingintahuan yang berorientasi strategi terutama menangkap ketertarikan.  
kepentingan siswa adalah investasi proses jangka panjang. Dalam rangka memfasilitasi pengembangan 
minat, guru harus  mengkondisikan kelas sesuai  dengan tujuan seperti; (1) mengundang siswa untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan bermakna yang mengkoneksikannya dengan dunia luar, (2) memberikan 
kegiatan yang melibatkan kebutuhan siswa dan memberikan tantangan sesuai dengan tahapan 
perkembangan, (3) memberi kesempatan siswa untuk memiliki peran utama dalam mengevaluasi 
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pekerjaan mereka sendiri dan dalam proses pemantauan, (4) memfasilitasi keseluruhan dan penggunaan 
pengetahuan, dan (5) belajar untuk bekerja sama dengan siswa lainnya. 

Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari pembelajaran dengan metode inkuiri ini, diantaranya 
seperti yang dikemukakan oleh Bruner (Cahyono, [16]) sebagai berikut: (1) Siswa akan memahami 
konsep-konsep dasar dan ide-ide lebih baik. (2) Membantu dalam menggunakan daya ingat dan transfer 
pada situasi-situasi proses belajar yang baru (3) Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas 
inisiatifnya sendiri. (4) Mendorong siswa untuk berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. 
(5) Memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. (6) Situasi proses belajar menjadi lebih merangsang.  

Alberta [13] juga memberikan pernyataan tentang kelebihan dari inkuiri, yaitu: (1) Inkuiri mampu 
mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan siswa. (2) Siswa mempunyai 
kemampuan untuk mempelajari agar permasalan yang belum mendapat solusi dapat teratasi. (3) Memberi 
perubahan dan tantangan kepada siswa untuk memahami. (4) Siswa dapat membentuk penyelidikan untuk 
menemukan solusi, sekarang dan masa depan. 
       Hasil penelitian dari Rita Purnamasari [17] menyimpulkan bahwa penggunaan model inquiry 
terbimbing dengan media gambar dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa pada pembelajaran tematik. 
Hal yang sama juga dihasilkan dari penelitian Choirunnisa danYudi [18] bahwa inquiry terbimbing 
mampu meningkatkan rasa ingin tahu siswa. Penelitian oleh Widiastuti dan Santoso [19] tentang 
pengaruh metode inkuiri terhadap ketercapaian kompetensi dasar, rasa ingin tahu dan kemampuan 
penalaran matematis, memberikan hasil yang positif. Nurkamilah (2017) [20] pun meneliti pada siswa 
SMP kelas VIII bahwa guided discovery learning mampu meningkatkan curiosity matematis siswa. 

III. SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan studi literatur yang dilakukan oleh penulis, diperoleh simpulan bahwa metode guided 

inquiry mampu menyuburkan curiosity siswa. Proses dari setiap tahapan pembelajaran dalam giuded 

inquiry memberikan ruang bagi siswa untuk memanggil pengetahuan awalnya untuk dia koneksikan 

menjadi pengatahuan baru dengan menggunakan rasa ingin tahunya. 

Metode guided inquiry ini sangat disarankan kepada para guru untuk diterapkan dalam pembelajaran 

abad 21. Karena tidak hanya terfokus pada hasil belajar di ranah kognitif namun juga dari aspek sikapnya. 

Posisi guru sebagai fasilitator pun akan berjalan sebagaimana mestinya dengan terus suburnya curiosity 

siswa. 
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