
 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

 

63 
 

Pembentukan Karakter Rasa Ingin Tahu Melalui 

Model Ideal Problem Solving Dengan Teori Pemrosesan 

Informasi Materi Dimensi Tiga 

 
Akhmad Nayazik 

Jurusan Pendidikan Matematika, IKIP Veteran Semarang 

akhmad_nayazik@ymail.com 

 

 
Abstract-- Penelitian ini bertujuan untuk membentuk karakter rasa ingin tahu melalui 

model IDEAL Problem Solving. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

kolaboratif dengan teknik pengambilan subjek penelitian yaitu purposive sampling. 

Subjek penelitian terdiri dari subjek S.A, S.B, S.C, dan S.D. Peneliti sebagai instrumen 

kunci dilengkapi dengan lembar pengamatan, pedoman wawancara, alat perekam, 

catatan lapangan. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. karakter rasa ingin tahu S.A dalam pembiasaan 

diri untuk belajar mengekplorasi pengetahuan masih rendah terlihat semangat belajar 

dalam mengikuti pembelajaran masih kurang; 2. karakter rasa ingin tahu S.B cukup 

baik terlihat telah dapat memfokuskan perhatian dalam pembelajaran, sesekali masih 

bergurau dengan temannya; 3. karakter rasa ingin tahu S.C baik sejalan dengan 

eksplorasi pengetahuan dan pengembangan diri; dan 4. karakter rasa ingin tahu S.D 

mengalami peningkatan pembiasaan diri untuk dapat mengeksplorasi pengetahuan 

sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dapat disimpulkan bahwa 

pembentukan karakter rasa ingin tahu melalui model IDEAL Problem Solving lebih 

tepat digunakan pada subjek penelitian kelompok tertentu.  

 

Kata kunci: karakter, rasa ingin tahu, IDEAL Problem Solving 

 
I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, 

mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin, dan memajukan daya pikir manusia. Mata pelajaran 

matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerjasama [1].   

Menurut Tim PPPG Matematika Yogyakarta [2], rendahnya hasil pembelajaran matematika di 

Indonesia ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas pembelajaran yang diselenggarakan guru di 

sekolah. Salah satu di antaranya kurang tepatnya model pembelajaran yang dipilih guru dalam 

pengembangan silabus dan skenario, yang bermuara pada kurang efektifnya pembelajaran yang 

dikembangkan di kelas. 

Pembelajaran matematika disadari sebagai hal yang penting. Menurut [3] menyatakan bahwa tujuan 

pembelajaran matematika adalah 1. mempelajari nilai-nilai matematika, 2. percaya diri dengan kemampuan 

mereka dalam mengerjakan matematika, 3. menjadi seorang pemecah masalah matematika, 4. Belajar 

berkomunikasi secara matematis, dan 5. berlajar bernalar secara matematika. Referensi [4] 

memperkenalkan IDEAL Problem Solving sebagai model pembelajaran yang dapat membantu untuk 

menyelesaikan masalah. IDEAL adalah singkatan dari identify the problem, define the goal, explore 

possible strategies, anticipate outcomes and act, look back, dan learn. Secara khusus, IDEAL Problem 

Solving dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan soal/masalah yang terdefinisi dengan baik 

(well structured problem). Langkah-langkah dalam pembelajaran model IDEAL Problem Solving adalah 

(1) mengidentifikasi masalah, (2) mendefinisikan tujuan,(3) menggali solusi, (4) melaksanakan strategi, 

dan (5) mengkaji kembali dan mengevaluasi dampak dari pengaruh.  

Dewasa ini, setiap proses dipandang sebagai rangkaian sejumlah subproses yang masing-masing 

memegang peranan terbatas dalam keseluruhan proses belajar; setiap subproses berlangsung selama jangka 

waktu tertentu. Padangan ini bersumber pada teori belajar yang dikenal sebagai teori pemrosesan informasi 

(information processing).  Dengan menggunakan teori pemrosesan informasi yang didalamnya berpikir 

sebagai suatu kejadian atau peristiwa dalam ”otak” yang meliputi urutan langkah pengolahan informasi dari 

saat diterima sampai saat dilepaskan lagi [5]. 
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Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana dalam menanamkan nilai-nilai sehingga 

terinternalisasi dalam diri peserta didik yang mendorong dan mewujud dalam sikap dan perilaku yang baik. 

Pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu 

pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal yang baik sehingga peserta didik 

menjadi paham (domain afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (domain perilaku). Jadi 

pendidikan karakter terkait erat kaitannya dengan “habit” atau kebiasaan yang terus menerus dipraktekkan 

atau dilakukan [6]. 

Pembentukan karakter peserta didik dapat dilakukan melalui matematika dan pembelajarnya sebagai 

proses belajar sesungguhnya tidak mudah atau tidak dapat serta merta dapat dilihat, diukur, dan dirasakan 

peserta didik, meskipun hasil belajar sebagai perubahan karakter dapat diukur dan diamati oleh seseorang 

yang belajar atau orang lain. Namun demikian, terjadinya proses belajar dapat diidentifikasi dari interaksi 

yang dilakukan oleh peserta dengan lingkungannya selama belajar [7]. Pendidikan karakter yang termuat 

dalam penelitian adalah nilai rasa ingin tahu.  

Disamping itu, matematika juga mempunyai peranan untuk mengembangkan implementasi dari 

pendidikan karakter. Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik tidak dapat dilepaskan dari 

soal-soal penanaman nilai-nilai (transfer of value). Diharapkan peserta didik akan tumbuh kesadaran dan 

kemauan untuk mempraktekkan segala sesuatu yang dipelajarinya. Dengan pengajaran matematika, 

diharapkan siswa dapat mempelajari proses berpikir ilmiah terhadap kerangka konseptual dan struktur 

matematika dengan kehidupan sehari-hari [8]. 

Peneliti telah melakukan observasi kegiatan pembelajaran dan wawancara dengan guru matematika 

SMA Islam Sultan Agung 3 Semarang.  Berdasarkan hasil observasi tersebut,diketahui bahwa karakter rasa 

ingin tahu siswa belum optimal. Terutama untuk materi dimensi tiga, bahwa materi tersebut membutuhkan 

abstraksi siswa yang cukup tinggi.  

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk membentuk karakter rasa 

ingin tahu siswa, salah satunya dengan penerapan model pembelajaran IDEAL Problem Solving dengan 

teori pemrosesan informasi materi dimensi tiga dapat terbentuk? Permasalahan pada penelitian  ini adalah 

apakah karakter rasa ingin tahu siswa melalui penerapan model IDEAL Problem Solving dengan teori 

pemrosesan informasi pada materi dimensi tiga.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kolaboratif yaitu peneliti bekerja sama dengan guru 

mata pelajaran matematika dalam memperoleh data penelitian. Penentuan subjek penelitian dilakukan 

dengan teknik purposive sampling. 

Penelitian ini diadakan di SMA Islam Sultan Agung 3 Semarang. Sistem kelas di sekolah tersebut 

menggunakan sistem random yang artinya setiap kelas memiliki taraf prestasi dan kemampuan yang 

hampir setara, atau pembagian kelas secara heterogen. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, 

didapatkan beberapa siswa  kelas X-2 yang mewakili kelompok pilihan yaitu dengan pemberian tes 

pendahuluan dan hasilnya diranking. Kemudian dengan pertimbangan pada hasil tersebut, maka diambil 

siswa ranking 2 teratas pada kelompok 1 dan 3, sedangkan pada kelompok 2 hanya diambil 1 orang. 

Pada penelitian kualitatif yang menjadi instrumen kunci adalah peneliti seperti pada [9]. Untuk 

memperoleh kelengkapan data, digunakan instrumen penunjang yaitu lembar observasi, pedoman 

wawancara, alat perekam serta catatan lapangan. Untuk analisis data, pada penelitian ini digunakan analisis 

data kualitatif yang berproses pada 3 langkah yaitu (1) reduksi data; (2) triangulasi; (3) penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Dengan memperhatikan keabsahan data yang diperoleh pada proses credibility, 

dependability, corfirmability, dan transferability. 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembentukan karakter mandiri melalui  pendidikan karakter 

yang diintegrasikan melalui penerapan model pembelajaran IDEAL Problem Solving, maka dibutuhkan 

suatu evaluasi. Substansi evaluasi dalam konteks pendidikan karakter adalah upaya membandingkan 

perilaku anak dengan standar/indikator yang ditentukan oleh peneliti. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk membentuk karakter rasa ingin tahu subjek penelitian. Oleh karena itu, 

dalam kegiatan prapembelajaran, pembelajaran, dan pascapembelajaran guru menyisipkan karakter rasa 

ingin tahu yang diperoleh dengan mengamati subjek penelitian ketika pembelajaran berlangsung dan 

melakukan wawancara di akhir pembelajaran. Data tersebut dideskripsikan untuk mengetahui 

perkembangan karakter rasa ingin tahu selama penelitian berlangsung.  

Karakter rasa ingin tahu S.A yang memperoleh rangking terakhir dalam tes pendahuluan. S.A 

memiliki karakter yang berubah-ubah. Semangat belajar dalam mengikuti pembelajaran pada pertemuan I 
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terlihat masih kurang, sehingga harus diberikan motivasi dan dorongan oleh guru. Pada pertemuan II S.A 

menunjukkan semangat belajar yang cukup baik dengan mengajukan gagasan atau pendapat. Pada 

pertemuan III S.A menunjukkan interaksi dengan teman kelompoknya, namun pada pertemuan IV 

semangatnya menurun kembali. Guru mengingatkan S.A untuk selalu membawa dan mengerjakan tugas 

yang telah diberikannya.  

Kutipan wawancara pertama dengan S.A sebagai berikut: ”P : Apa saja kendala atau hambatanmu 

selama dalam menyelesaikan permasalahan matematika? S.A : kendalanya berkonsentrasi, dan kelas yang 

tidak memungkinkan untuk berkonsentrasi. P : Ada lagi alasannya atau mungkin ada yang lain?hanya itu?. 

S.A : Iya”. Hasil yang diperoleh dari subjek penelitian S.A dalam pengamatan karakter rasa ingin tahu  dari 

pertemuan I-V, yaitu digambarkan dalam Grafik 1 sebagai berikut: 

 

 
Grafik 1. Hasil Pengamatan Karakter Rasa Ingin Tahu S.A 

Dari Grafik 1 dijelaskan bahwa pada pertemuan I S.A masih belum memperoleh rata-rata dari setiap 

indikator. Hal ini menunjukkan bahwa S.A pembiasaan diri untuk belajar mengeksplorasi pengetahuan 

masih rendah. Pertemuan II S.A mendapatkan eksplorasi pengetahuan dalam memahami permasalahan 

cukup baik. Secara umum S.A telah dapat memfokuskan perhatian pada pembelajaran, namun sesekali 

masih bergurau dengan temannya. Terkadang sibuk sendiri dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada 

hubungannya dengan pembelajaran.  

Kutipan wawancara kedua dengan S.A sebagai berikut: ”P : Apakah kamu hanya belajar matematika 

jika besok ada ulangan? S.A : Tidak. P : Mengapa? S.A : Karena saya ingin mengetahui matematika lebih 

dalam. P : Dengan apa mengetahui matematika lebih dalam? S.A : Dengan belajar, belajar, dan belajar. P : 

Belajarnya bagaimana itu?membaca, mengerjakan soal atau bagaimana? S.A : terkadang ngerjain soal, 

kadang ya membaca”. 

Karakter rasa ingin tahu S.B memperoleh rangking kuartil kedua pada tes pendahuluan. S.B memiliki 

karakter yang pendiam sehingga semangat belajar dan antusiasnya dalam mengikuti pembelajaran pada 

pertemuan I terlihat masih kurang. S.B telah mengerjakan tugas walaupun belum lengkap. Pada pertemuan 

IV-V S.B telah mengerjakan tugas dengan lebih rengkap dan rapi. Kutipan wawancara pertama dengan S.B 

sebagai berikut: ”P : Kendala atau hambatan selama ini dalam menyelesaikan permasalaha matematika ada 

tidak? S.B : Ada, P : Salah satunya apa? S.B : rumus, P : berari harus sering? S.B : membuat catatan rumus, 

P : selain membuat catatan rumus. S.B : Dimengerti. P : Setelah dimengerti? S.B : dihafalkan, P : berarti 

harus dihafalkan matematika? S.B : Tidak. Dimengerti, P : sering mengerjakan tugas tidak? S.B : sering, P 

: berarti harus sering menyelesaikan permasalahan? S.B : iya.”. Hasil yang diperoleh subjek penelitian S.B 

dalam pengamatan karakter rasa ingin tahu dari pertemuan I-V, yaitu digambarkan dalam Grafik 2 sebagai 

berikut: 
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Grafik 2. Hasil Pengamatan Karakter Rasa Ingin Tahu S.B 

Dari Grafik 2 dijelaskan bahwa pada pertemuan I S.B masih belum memperoleh rata-rata dari setiap 

indikator. Hal ini menunjukkan bahwa S.B pengembangan diri untuk belajar masih rendah. Pertemuan II 

S.B mendapatkan eksplorasi pengetahuan dalam memahami permasalahan cukup baik. Pertemuan V S.B 

mendapatkan pembiasaan diri yang semakin membaik, sehingga dapat memberikan dampak pada 

eksplorasi pengetahuan untuk pengembangan diri. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, 

S.B mengalami peningkatan karakter rasa ingin tahu dalam pembelajaran matematika model IDEAL 

Problem Solving dengan teori pemrosesan informasi. Kutipan wawancara kedua dengan S.B sebagai 

berikut : “P : Apakah belajarnya matematika jika ada ulangan? S.B : Iya, P : Apa yang kamu sukai bentuk 

soal cerita atau yang lain? S.B : Soal yang lain, P : Apa itu? S.B : Soal isian singkat”.  

Secara umum S.B telah dapat memfokuskan perhatian pada pembelajaran, namun pada pertemuan 

II-III sesekali masih bergurau dengan temannya. Pada pertemuan II-IV lebih sering bertanya jika 

mengalami kesulitan. S.B juga berusaha menanyakan kesulitan yang dialaminya pada teman-temannya 

diluar pembelajaran. Pada pertemuan IV-V S.B dapat lebih focus dan mendengarkan penjelasan dari guru. 

Berdasarkan pengamatan dari pertemuan I-V diketahui bahwa S.B sudah terbiasa membuat catatan untuk 

materi-materi yang dianggapnya penting. 

Karakter rasa ingin tahu S.C merupakan siswa yang mendapatkan rangking kuartil pertama dalam tes 

pendahuluan. Semangat belajar dan antusias S.C dalam mengikuti pembelajaran pada pertemuan I masih 

kurang. Ia baru menunjukkan semangat normal yang pada pertemuan-pertemuan selanjutnya setelah 

dilakukan pendekatan oleh guru. Pada pertemuan II dan III siswa mengerjakan tugas yang diberikan 

walaupun masih belum lengkap dan rapi. Kutipan wawancara pertama dengan S.C sebagai berikut : ”P : 

Selama ini apa kendala dan hambatan dalam menyelesaikan permasalahan matematika? S.C : kendalanya 

terkadang membingunkan dan tergantung dari soalnya, terkadang soal yang salah juga bisa, P : Berarti 

harus apa? S.C : konsentrasi dan konsisten”. Hasil yang diperoleh dari subjek penelitian S.C dalam 

pengamatan karakter rasa ingin tahu  dari pertemuan I-V, yaitu digambarkan dalam Grafik 3 sebagai 

berikut: 
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Pengembangan diri 2 3 2.8 3 3.4 
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Grafik 3. Hasil Pengamatan Karakter Rasa Ingin Tahu S.C 

Dari Grafik 3 menunjukkan bahwa pada pertemuan I S.C pembiasaan diri untuk belajar masih 

rendah. Pertemuan V terlihat bahwa pembiasaan S.C semakin meningkat sejalan dengan eksplorasi 

pengetahuan dan pengembangan diri. Berdasarkan pengamatan, S.C memiliki kemauan untuk menghadapi 

kesulitan belajar pada taraf normal dari pertemuan I-V. Kemauan imi ditunjukkan dari usaha yang 

dilakukannya jika mengalami kesulitan dalam memahami materi atau mengerjakan soal. Kutipan 

wawancara kedua dengan S.C sebagai berikut : ”P : Apakah kamu belajar ketika besok ada ulangan 

matematika? S.C : Tidak pak, belajar dulu, terkadang kalau mendadak belajarnya hanya di sekolah saja, P : 

belajarnya kelompok atau sendiri? S.C : sendiri, kalau kelompok itu bercanda terus jadi tidak belajar”. 

Karakter rasa ingin tahu S.D merupakan siswa yang memperoleh rangking pertama untuk nilai tes 

pendahuluan. Pengamatan terhadap S.D pada pertemuan I menunjukkan bahwa semangat belajar dan 

antusiasnya dalam mengikuti pembelajaran pada pertemuan-pertemuan selanjutnya karena mendapat 

dorongan. S.D dapat memfokuskan perhatian pada pembelajaran danmendengarkan penjelasan guru, 

namun beberapa kali masih bergurau dengan temannya sehingga tidak fokus. S.D cukup aktif menanggapi 

penjelasan guru pada pertemuan I-II. Kutipan wawancara pertama dengan S.D sebagai berikut : ”P : 

Kendala atau hambatanmu selama dalam menyelesaikan permasalahan matematika apa? S.D : 

rumus-rumus, P : kalau memahaminya sudah jelas atau belum? S.D : sudah jelas”. Hasil yang diperoleh dari 

subjek penelitian S.D dalam pengamatan karakter rasa ingin tahu  dari pertemuan I-V, yaitu digambarkan 

dalam Grafik 4 sebagai berikut: 

 
Grafik 4. Hasil Pengamatan Karakter Rasa Ingin Tahu S.D 
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Dari Grafik 4 menunjukkan bahwa pada pertemuan I S.D masih belum memperoleh rata-rata dari 

setiap indikator. Pada pertemuan II S.D mengalami peningkatan pada semua indikator (pembiasaan diri, 

eksplorasi pengetahuan, dan pengembangan diri). Pada pertemuan I-V S.D mengalami peningkatan 

pembiasaan diri untuk dapat mengeksplorasi pengetahuan sehingga dapat mengembangkan diri sesuai 

dengan potensi yang dimilikinya. Rasa ingin tahu siswa juga terlihat dari kebiasaan untuk bertanya diluar 

pembelajaran. S.D juga mempunyai kebiasaan untuk mengulangi pelajaran yang diperolehnya, terutama 

jika mendapatkan tugas atau PR.  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa S.D memiliki kemauan untuk menghadapi kesulitan pada 

taraf normal dari pertemuan I-V. Kemauan ini ditunjukkan dari usaha untuk berdiskusi dengan teman atau 

bertanya kepada guru. Siswa dalam setiap pertemuan diberikan beberapa masalah untuk dipecahkan. 

Kebiasaan dalam menerima masalah menjadikan S.D dapat menunjukkan kesiapan dalam menerima 

masalah yang ditunjukkan dengan kepercayaan diri dalam memecahkan masalah. Kutipan wawancara 

kedua dengan S.D sebagai berikut : ”P : Apakah kamu belajar jika besok ada ulangan matematika? S.D : 

kadang, P : Apa alasanya, S.D : Nilainya bagus, P : Belajarnya karena inisiatif sendiri? S.D : iya, P : Kalau 

ada tugas dikerjakan tidak itu? S.D : dikerjakan, jika tidak bisa tanya dengan teman”. Hasil yang diperoleh 

dari perbandingan skor pengamatan karakter rasa ingin tahu  subjek penelitian dari pertemuan I-V, yaitu 

digambarkan dalam Grafik 4 sebagai berikut: 

 
Grafik 5. Perbandingan Skor Pengamatan Karakter Rasa Ingin Tahu  

Subjek Penelitian 

 

Dari Grafik 5 menunjukkan bahwa pembelajaran matematika model IDEAL Problem Solving dengan 

teori pemrosesan informasi untuk pembentukan karakter rasa ingin tahu lebih tepat digunakan pada subjek 

penelitian kelompok tertentu. Untuk uji peningkatan rasa ingin tahu masing-masing subjek penelitian 

memiliki karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru bertugas merancang kegiatan pembelajaran 

yang dapat membentuk karakter rasa ingin tahu. Besarnya peningkatan dilihat berdasarkan gain skor rasa 

ingin tahu. Gain untuk pertemuan I ke V untuk S.A, S.B, S.C, dan S.D termasuk dalam kategori sedang. 

Berikut merupakan tindakan dan pengulangan umum yang diberikan guru kepada setiap subjek penelitian 

untuk menginternalisasi karakter rasa ingin tahu pada setiap pertemuan sebagai berikut: a. memberikan 

motivasi; b. memberikan perhatian yang selektif berkonsentrasi pada aspek spesifik dari pengalaman yang 

relevan dan membuat pengalaman yang tidak relevan; c. mendorong siswa untuk menanyakan kesulitannya 

dalam memahami materi dan mengerjakan soal; d. mendorong siswa untuk membuat rangkuman dengan 
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S.D (kelompok atas) 35 48 49 50 56 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Sk
o

r 
 

P
en

ga
m

at
an

 

Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek Pilihan 

Pertemuan 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

 

69 
 

memanfaatkan berbagai sumber; e. meminta siswa untuk mengulang apa yang telah dipelajari saat 

pembelajaran ketika belajar di rumah dan mempelajari materi yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya.  

Teori pemrosesan informasi menganalisis cara anak memanipulasi informasi,memonitornya, dan 

menciptakan strategi untuk menanganinya. Kemampuan memperhatikan informasi yang relevan meningkat 

dengan mantap selama tahun-tahun sekolah dasar dan menengah. Pemrosesan informasi yang datang 

membutuhkan perhatian yang selektif terhadap kejadian, objek, simbol, dan stimuli tertentu lainnya agar 

informasi itu dapat dipelajari. Penelitian lain oleh [10] bahwa ”perhatian” siswa bisa dideskripsikan sebagai 

”manajer garis depan” yang penting dalam menentukan informasi yang akan diberikan untuk pemrosesan 

lebih lanjut. Dalam penelitian ini peran perhatian penting dalam pemrosesan informasi, tetapi bukan 

sumber tidak terbatas. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [11] yang menunjukkan bahwa 

”perhatian” seperti energi, bahan bakar, atau sumber daya lain yang harus dialokasikan ke berbagai 

alternatif yang saling bersaing.  

 

D. SIMPULAN DAN SARAN 

1.Simpulan 

Karakteristik subjek penelitian untuk pembentukan karakter rasa ingin tahu menunjukkan bahwa: 1. 

karakter rasa ingin tahu S.A dalam pembiasaan diri untuk belajar mengekplorasi pengetahuan masih rendah 

terlihat semangat belajar dalam mengikuti pembelajaran masih kurang; 2. karakter rasa ingin tahu S.B 

cukup baik terlihat telah dapat memfokuskan perhatian dalam pembelajaran, sesekali masih bergurau 

dengan temannya; 3. karakter rasa ingin tahu S.C baik sejalan dengan eksplorasi pengetahuan dan 

pengembangan diri; dan 4. karakter rasa ingin tahu S.D mengalami peningkatan pembiasaan diri untuk 

dapat mengeksplorasi pengetahuan sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dapat 

disimpulkan bahwa pembentukan karakter rasa ingin tahu melalui model IDEAL Problem Solving dengan 

teori pemrosesan informasi lebih tepat digunakan pada subjek penelitian kelompok tertentu.    

2. Saran 

Dari hasil penelitian pembentukan karakter rasa ingin tahu melalui model IDEAL Problem Solving 

dengan teori pemrosesan informasi, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 1. Pembelajaran 

model IDEAL Problem Solving dengan teori pemrosesan informasi dapat diterapkan pada subjek penelitian 

kelompok tertentu sehingga dapat meningkatkan pembentukan karakter; 2. Guru hendaknya memberikan 

perhatian yang berbeda terhadap subjek penelitian karena mempunyai tingkat pemrosesan informasi yang 

tidak sama. 
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