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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mata pelajaran ekonomi merupakan salah satu bagian dari mata 

pelajaran di sekolah yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat 

dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi sangat penting dan 

berkaitan langsung dengan kehidupan. Salah satu tujuan dari pelajaran 

ekonomi adalah siswa bisa memahami dan mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Untuk itu ekonomi diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam hal ini adalah kemampuan berpikir kritis. 

Berpikir kritis adalah berpikir yang lebih baik.
1
 Berpikir yang 

dimaksud adalah berpikir secara wajar dan logis, penuh pertimbangan, 

produktif, sehingga menghasilkan sesuatu keputusan yang diyakininya. 

Berpikir kritis adalah sebuah proses sistematis yang memungkinkan siswa 

untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. 

Sehingga siswa tidak hanya diam dan mendengarkan penjelasan guru akan 

tetapi mereka juga berpikir mengenai masalah dan secaran kritis 

menyampaikan pendapat serta keyakinan yang ada dalam diri mereka sendiri. 

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an: 
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Artinya: “Maka apakah orang yang menegtahui apa yang diturunkan tuhan 

kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? 

Hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran”. 

(QS. Ar-Ra’d : 19)
2
 

 

Berdasarkan ayat pada surah Ar-Ra’d tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sebagai manusia kita telah dikarunia potensi untuk berpikir. Potensi 

berpikir inilah yang membedakan manusia dengan yang lainnya, sehingga 

orang-orang yang berakal (berpikir) yang dapat belajar. Melalui pembinaan 

yang tepat, pendidikan, pembelajaran, informasi dan pengamatan kita dapat 

berkembang dan berpikir dengan baik yang akan membuat kita berpikir kritis 

pada suatu keadaan. 

Berpikir kritis merupakan suatu hal yang penting yang harus dimiliki 

oleh siswa. Oleh sebab itu setiap siswa hendaknya memiliki kemampuan 

berpikir kritis. Dengan demikian, dalam proses pembelajaran, siswa harus 

terus diberikan bantuan agar mampu mengembangkan pola-pola kemampuan 

berpikir kritis. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan 

kemampuan berpikir kritis adalah dengan kemampuan komunikasi guru dalam 

proses pembelajaran. 

Komunikasi adalah suatu kemampuan untuk memilih perilaku 

komunikasi yang cocok dan efektif bagi situasi tertentu.
3
 Komunikasi 

merupakan suatu proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima pesan 

dengan maksud untuk memengaruhi penerima pesan.
4
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Komunikasi pembelajaran, guru memainkan peran sebagai pengatur 

dan pengarah aktivitas. Selain harus membekali diri dengan pengetahuan yang 

memadai tentang isi pembelajaran yang akan disajikan dan metode 

penyampaiannya, guru juga harus memiliki kemampuan dalam mendesain 

komunikasi yang efektif dengan siswa. Kemampuan ini sangat penting karena 

berdampak langsung pada kualitas pemahaman siswa akan materi yang akan 

diajarkan. 

Guru pun mesti menyadari bahwa siswa yang hadir di kelasnya adalah 

siswa dengan keberagaman latar belakang. Siswa-siswa yang duduk di bangku 

kelasnya adalah orang yang berbeda-beda orientasi, tujuan, minat, bakat, 

kondisi sosio-ekonomi, dan keluarga. Para siswa pun memiliki gaya belajar 

yang berbeda. Ada siswa yang hanya bisa belajar jika dalam kelompok, ada 

yang hanya mampu belajar jika sendiri, ada yang bisa belajar lebih baik bila 

menggunakan media visual, audio, atau kinestetis. Ada siswa yang hebat pada 

satu mata pelajaran, tetapi lemah pada mata pelajaran lain. Siswa yang ada di 

kelas pun sudah memiliki pengalaman belajar dan pengalaman tersebut 

membentuk persepsinya atas nama pelajaran. Semua faktor tersebut akan 

berpengaruh pada bagaimana siswa membentuk sikap dalam berkomunikasi.
5
 

Komunikasi guru dalam pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan pembelajaran yang efektif antara guru dan siswa yaitu salah 

satunya adalah adanya interaksi positif antara guru dan siswa. Hal ini 

dikemukakan oleh Richmond et.al, Guru harus mampu mengajukan 
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pertanyaan pada siswa, mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran, mampu mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa 

mendalami sendiri materi belajar, menggunakan pertanyaan yang mendorong 

penalaran tingkat tinggi, mampu memfasilitasi sebagai pertanyaan dan 

komentar siswa, mampu menggunakan media komunikasi non verbal secara 

efektif dan terampil dalam berbagai teknik interaksi guna mencegah 

kebosanan.
6
 Dengan demikian, siswa akan lebih aktif serta akan berpikir kritis 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Rath et al dalam Sudaryanto, menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan berpikir kritis adalah 

interaksi antara pengajar dan siswa.
7
 Interaksi yang dimaksud adalah interaksi 

antara guru dengan siswa, baik yang menggunakan media bahasa, baik bahasa 

lisan, tulis maupun gerak dan isyarat. Dengan demikian komunikasi guru 

memegang peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi berpikir kritis 

siswa. 

Dapat penulis simpulkan kemampuan guru dalam berkomunikasi 

sangat diperlukan di dalam pembelajaran baik dikelas maupun diluar kelas. 

Komunikasi dengan intonasi yang sangat dimengerti siswa, intonasi yang 

sopan, memiliki nilai-nilai dan norma-norma, apalagi jika disisipi oleh nilai-

nilai agamis, akan sangat menyejukan bagi kehidupan dunia akhirat. Sehingga 

pembelajaran yang diharapkan akan tercapai serta kemampuan berpikir kritis 

siwa akan lebih baik. 
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Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Pangkalan Kuras Pelalawan, bahwa penulis menemukan 

komunikasi guru telah dilakukan dengan baik yang ditandai dengan guru 

memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan siswa, 

meyimpulkan dan mengatur strategi atau taktik pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Tetapi siswa lebih senang 

menunggu dan menerima informasi dibandingkan bepikir kritis dan saling 

memberikan masukan seperti bertanya, menjawab pertanyaan, memberikan 

tanggapan dan menyampaikan ide-ide. Sehingga yang terjadi hanya satu arah 

saja tanpa ada timbal balik dari siswa. Akibatnya siswa lebih banyak berdiam 

diri dan menerima saja semua informasi yang diberikan oleh guru tanpa 

memberikan tanggapan. 

Dengan adanya komunikasi guru ini diharapkan siswa memiliki 

kemampuan berpikir kritis. Namun, masih ada siswa yang memiliki berpikir 

rendah, hal ini terlihat dari gejala-gejala seperti yang dipaparkan berikut ini:  

1. Masih ada siswa yang belum mampu memberikan argumen pada saat 

pembelajaran berlangsung. 

2. Masih ada siswa yang belum mampu memahami materi yang telah 

dipelajari. 

3. Masih ada siswa yang hanya menunggu dan menerima materi dari guru 

tanpa memberikan pendapat atau ide-idenya pada saat pembelajaran 

berlangsung.  
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4. Masih ada siswa yang belum bisa menarik kesimpulan dari materi yang 

dipelajari. 

Berdasarkan gejala-gejala diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang: “Pengaruh Komunikasi Guru Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangkalan Kuras Pelalawan”. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Komunikasi: Adalah suatu proses penyampaian pesan dari sumber ke 

penerima pesan dengan maksud untuk mempengaruhi penerima pesan.
8
 

2. Berpikir Kritis: Adalah kemampuan untuk berpikir secara logis, reflektif, 

dan produktif yang diaplikasikan dalam menilai situasi untuk membuat 

pertimbangan dan keputusan yang baik.
9
 

3. Mata Pelajaran Ekonomi: Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang 

upaya manusia baik sebagai individu maupun masayarakat dalam rangka 

melakukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas guna memenuhi 

kebutuhan barang dan jasa.
10

 Mata pelajaran ekonomi adalah salah satu 

mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah Menengah Atas dan sederajat, 

kajian atau sub-pembahasan yang terdapat pada mata pelajaran ekonomi 

sangat luas, sehingga memungkinkan siswa dapat memenuhi seluk beluk 
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kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan 

kehidupan.
11

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalahnya adalah 

sebagai berikut:  

a. Komunikasi Guru belum berpengaruh terhadap kemampuan berpikir 

kritis siswa di Sekolah Menegah Atas Negeri 1 Pangkalan Kuras. 

b. Cara berpikir kritis siswa dalam memberi ide atau pendapatnya dalam 

pembelajaran belum maksimal. 

c. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi guru terhadap 

kemampuan berpikir kritis oleh siswa di Sekolah Menegah Atas 

Negeri 1 Pangkalan Kuras. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya banyak 

permasalahan yang muncul maka penulis memfokuskan pada pengaruh 

komunikasi guru terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata 

pelajaran ekonomidi Sekolah Menegah Atas Negeri 1 Pangkalan Kuras. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

dapat merumuskan permasalahnya yaitu apakah ada pengaruh yang 
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signifikan komunikasi guru ekonomi terhadap kemampuan berpikir kritis 

siswa di Sekolah Menengah Atas 1 Pangkalan Kuras? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi guru 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangakalan Kuras. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

a. Bagi siswa, sebagai bahan masukan untuk para siswa agar lebih 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 

b. Bagi Guru, memberikan informasi bagi guru untuk menjadi guru yang 

efektif agar proses pembelajaran menjadi efektif dan siswa bisa 

mencapai hasil belajar yang memuaskan. 

c. Bagi Sekolah, diharapkan menjadi masukan dalam rangka belajar 

ekonomi di SMAN 1 Pangkalan Kuras. 

d. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan dan kemampuan 

penulis serta syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada jurusan 

pendidikan ekonomi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska 

Riau. 


