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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Komunikasi Guru 

a. Pengertian Komunikasi  

Secara umum komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses 

penyampaian pesan dari sumber kepenerima pesan dengan maksud 

untuk mempengaruhi penerima pesan.
12

 

Menurut Hardjana, dalam sudut pandang penukaran makna, 

komunikasi dapat didefenisikan sebagai proses kepada orang lain 

melalui media tertentu. Penukaran makna merupakan inti yang 

terdalam kegiatan komunikasi karena yang disampaikan orang dalam 

komunikasi bukan kata-kata, melainkan makna dari kata-kata.Dalam 

komunikasi, orang bukan menanggapi kata-kata, melainkan arti dari 

kata-kata.Karena interaksi, komunikasi merupakan kegiatan yang 

dinamis.Selama komunikasi berlangsung, baik pada pengiriman 

maupun penerima, terus menerus terjadi saling memberi dan 

menerima pengaruh dan dampak dari komunikasi tersebut.
13

 

Sedangkan menurut Everett M. Rogers (dalam Hafied 

Cangara) komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari 

                                                             
12

 Wina Sanjaya, Op.Cit. 79 
13

Ibid , hlm. 18 
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sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk 

mengubah tingkah laku mereka.
14

 

b. Pengertian Komunikasi guru 

Menurut Onong Uchjana Effendi. Komunikasi guru adalah 

proses penyampaian pesan oleh komunikator (yang menyampaikan 

pesan) kepada komunikan (yang menerima pesan).
15

 

Komunikasi guru adalah proses pembelajaran pada hakikatnya 

adalah proses komunikasi, penyampaian pesan dari pengantar ke 

penerima. Pesan yang disampaikan berupa isi/ajaran yang dituangkan 

ke dalam simbol-simbol komunikasi, baik verbal  maupun non-verbal. 

Proses ini dinamakan encoding.Penafsiran simbol-simbol komunikasi 

tersebut oleh siswa dinamakan decoding.
16

 

Komunikasi guru pada proses pembelajaran adalah dimana 

peserta didik mampu memahami maksud pesan sesuai dengan tujuan 

tertentu, sehingga menambah wawasan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta menimbulkan perubahan tingkah laku menjadi lebih 

baik.
17

 

Berdasarkan pengertian komunikasi diatas dapat penulis 

simpulkan bahwa komunikasi guru adalah proses penyampaian 

informasi baik verbal maupun non verbal dalam pembelajaran. Baik 

                                                             
14

 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 20. 
15

Onong Uchjana Effendi, Dinamika Komunikasi (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000). 

Hlm. 3 
16

 Ngainum Naim, Op, Cit. hlm. 27-28 
17

 Abdul majid, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 

Hlm. 266 
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itu menyampaikan materi-materi pembelajaran maupun motivasi-

motivasi yang bermanfaat bagi peserta didik. 

c. Jenis-jenis Komunikasi Guru 

Jenis-jenis komunikasi guru terbagi menjadi 2, yaitu: 

1) Komunikasi Verbal 

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan 

simbol-simbol atau kata-kata, baik dinayatakan secara oral atau 

lisan maupun secara tulisan. 

2) Komunikasi Non Verbal 

Komunikasi non verbal adalah komunikasi yang tidak 

menggunakan kata-kata atau bahasa lisan yang mempunyai 

makna-makna tertentu, dalam penggunaannya komunikasi ini 

sering disebut juga dengan bahasa tubuh.
18

 

Komunikasi yang biasa dilakukan antara guru dan siswa 

adalah komunikasi verbal seperti ketika dalam proses 

pembelajaran dikelas, dan diluar sekolah. Komunikasi verbal ini 

dapat berupa percakapan tatap muka antara guru dan siswa, 

berbicara dalam pembelajaran di kelas, percakapan melalui media 

telepon.Pada saat berkomunikasi guru bukan hanya 

menyampaikan pesan yang bersifat verbal melainkan juga 

menyampaikan pesan non verbal. Adapun kiat-kiat dalam 

                                                             
18

 Fahmi Amirullah, Buku Pintar Bahasa Tubuh Untuk Guru (Yogyakarta: Diva Pers, 

2012), hlm. 35 
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berkomunikasi non verbal yaitu, sentuhan, postur, serta cara 

berpkaian.
19

 

Kiat-kiat dalam komunikasi non verbal dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a) Sentuhan, dalam konteks pendidikan sentuhan sangat efektif 

digunakan pada siswa usia dini. Sentuhan pada bahu atau 

menyeka keringat siswa sambil berbicara dengannya 

memberikan rasa nyaman pada siswa. 

b) Postur dan gerak tubuh digunakan untuk menunjukkan sikap, 

suasana hati, setuju atau tidak setuju, rasa ingin tahu, 

keramahan dan sebagainya. 

c) Ekspresi wajah, diperlihatkan saat berbicara dan menyimak 

pembicaraan termasuk di dalamnya potongan rambut, kedipan 

mata, cemberut, tersenyum dan rona wajah. Mata melotot dan 

muka cemberut dimaknai sebagai marah, sedangkan senyum 

dipahami sebagai ramah. 

d) Kontak mata, kontak mata penting dalam komunikasi guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran. Misalnya, ketika guru 

bertanya siswa yang tahu jawabannya, biasanya akan 

memandang guru dan sebaliknya, siswa yang tidak tahu akan 

berusaha menghindari tatapan gurunya. 

                                                             
19

Yosal Iriantara dan usep Syarifudin, Op. Cit. hlm. 85-86 
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e) Intonasi suara dan gaya bicara, suara adalah bunyi kata yang 

diucapkan. Siswa menebak pikiran dan suasana hati gurunya 

melalui nada bicaranya. Kualitas suara guru juga salah satu 

indikator yang dgunakan siswa untuk menilai kualitas 

pembelajaran yang diberikan guru. Misalnya ada guru yang  

bicara dengan suara rendah, suara tinggi atau berbicara cepat 

atau lambat. 

f) Cara berpakaian, bagi guru berpakaian dari ujung kepala 

hingga kaki sangat penting karena pakaian menunjukkan 

kerapihan, kepercayaan diri dan kredebilitas seseorang. 

d. Pola Komunikasi Guru 

Ada tiga pola komunikasi yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan interaksi dinamis antar guru dan siswa: 

1) Komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. Dalam 

komunikasi ini guru berperan sebagai pemberi aksi dan siswa 

sebagai penerima aksi guru aktif siswa pasif. Ceramah pada 

dasarnya adalah komunikasi satu arah, atau komunikasi sebagai 

aksi komunikasi jenis ini kurang banyak menghidupkan aktivitas 

belajar siswa. 

2) Komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah. Pada 

komunikasi ini guru dan siswa dapat berperan sama, yakni 

pemberi aksi dan penerima aksi. Keduanya dapat saling memberi 
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dan menerima. Komunikasi ini lebih baik dari pada yang pertama. 

Sebab aktivitas guru dan siswa relative sama. 

3) Komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai transaksi. 

Yakni komunikasi yang tidak hanya melibatkan interaksi dinamis 

antara guru dan siswa tetapi juga melibatkan interaksi dinamis 

antara siswa yang satu dengan iswa lainnya. Proses pembelajaran 

dengan pola komunikasi ini mengarah kepada proses pengajaran 

yang optimal, sehingga menumbuhkan belajar siswa efektif.
20

 

e. Komunikasi Guru yang Baik dalam Pembelajaran 

Komunikasi menjadi kunci yang cukup determinasi dalam 

mencapai tujuan pendidikan. Seorang guru betapapun pandai dan luas 

pengetahuannya kalai tidak mampu mengkomunikasikan pikiran, 

pengetahuan dan wawasannya, tentu tidak akan mampu memberikan 

informasi pengetahuan kepada para siswanya. Gugusan 

pengetahuannya hanya menjadi kekayaan diri yang tidak tersalur 

kepada siswanya.Oleh karena itu, komunikasi dalam dunia pendidikan 

sangat penting.
21

Komunikasi guru yang baik dalam pembelajaran 

dapat diperlukan untuk: 

1) Membangkitkan dan memelihara perhatian murid. 

2) Memberitahukan dan memperlihatkan hasil belajar yang 

diharapkan. 

                                                             
20

 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru 

Algensido, 2010), hlm. 31-32 
21

Sadirman A. M, Interaksi dan Motivasi Belajar mengajar. (Jakarta: rajawali Pers. 

2011), hlm. 28 
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3) Merangsang murid untuk mengingat kembali hal-hal bertalian 

dengan topic tertentu. 

4) Menyajikan stimulus untuk mempelajari suatu konsep, prinsip atau 

masalah. 

5) Memberikan bimbingan kepada murid dalam belajar. 

6) Menilai hasil belajar murid.
22

 

f. Proses Komunikasi Guru 

Proses komunikasi yaitu proses penyampaian pesan dari 

sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan, 

pesan, sumber pesan saluran atau media dan penerima pesan adalah 

komponen-komponen proses komunikasi. 

1) Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan 

yang ada dalam kurikulum.  

2) Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain, penulis buku dan 

prosedur media.  

3) Salurannya adalah media pendidikan dan penerima pesannya 

adalah siswa atau juga guru.
23

 

Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses 

komunikasi. Pada komunikasi pembelajaran guru berperan sebagai 

pengantar pesan dan siswa sebagai penerima pesan. Pesan yang 

dikirimkan oleh guru berupa isi/materi pelajaran yang dituangkan ke 

dalam simbol-simbol komunikasi baik verbal (kata-kata dan tulisan) 

                                                             
22

Ibid, hlm. 153-154. 
23

 Ngainum Naim, Op,Cit, hlm . 123-124 
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maupun nonverbal, proses ini dinamakan encoding. Penafsiran simbol-

simbol komunikasi tersebut oleh siswa dinamakan decoding. 

g. Unsur-unsur Komunikasi 

1) Komunikator 

Komunikator adalah pihak yang mempunyai gagasan untuk 

disampaikan gagasan untuk disampaikan kepada pihak lain. 

2) Encoding 

Encoding adalah proses mengubah atau menerjemahkan gagasan 

(ide) komunikator ke simbol-simbol yang sistematis. 

3) Pesan  

Pesan adalah proses mengubah atau menerjemahkan gagasan 

menjadi simbol yang dinyatakan secara verbal atau non verbal. 

4) Media 

Media adalah alat atau cara yang digunakan untuk membawa pesan 

dari pemberi kepada penerima.  

5) Decoding  

Decoding adalah proses pemberian makna (penafsiran) oleh 

penerima terhadap pesan-pesan yang diterima melalui media 

tertentu. 

6) Penerima (Komunikan) 

Penerima atau komunikan adalah pihak yang menerima pesan-

pesan sebagai pernyataan gagasan yang diberikan oleh pemberi 

(Komunikator) 
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7) Umpan Balik 

Dalam proses komunikasi, umpan balik diperlukan untuk  

memperolah gambaran mengenai keaktifan pemberian pesan dari 

pemberi kepenerima. 

8) Kegaduhan (Noise) 

Dalam komunikasi, kegaduhan dapat menggangu atau 

menghambbat penyampai pesan sehingga dapat mengurangi 

keefektifan proses komunikasi.
24

 

2. Kemampuan Berpikir Kritis 

a. Pengertian Kemampuan 

Kemampuan (ability) menurut Spencer and Spencer (dalam 

Hamzah B. Uno) mendefenisikan kemampuan sebagai karakteristik 

yang menonjo dari seorang individu yang berhubungan dengan kinerja 

efektif dan/atau superior dalam suatu pekerjaan atau 

situasi.
25

Sedangkan menurut Winardi, kemampuan (ability) merupakan 

sebuah sifat (yang melekat pada manusia atau yang dipelajari) yang 

memungkinkan seseorang melaksanakan sesuatu tindakan atau 

pekerjaan mental atau fisikal.
26

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan adalah kecakapan atau potensi seseorang individu 

                                                             
24

 Mohammad Surya, Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi dari Guru untuk Guru 

(Bandung: ALfabeta), hlm 345-346 
25

Hamzah B. Uno, Orientai Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: PT Bumi 

Aksara 2009), hlm. 129. 
26

 J Winardi, Teori Organisasi dan Pengorganisasian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2009), hlm. 201. 
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untuk menguasai keahlian dalam melakukan beragam tugas dalam 

suatu pekerjaan. 

b. Pengertian Berpikir Kritis 

Berpikir merupakan proses yang menghasilkan representasi 

mental yang baru melalui transformasi informasi yang melibatkan 

interaksi yang kompleks antara berbagai proses mental, seperti 

penilaian, abstraksi, penalaran, imajinasi dan pemecahan masalah.
27

 

Berpikir kritis meliputi berpikir secara reflektif dan produktif 

serta mengevaluasi bukti.
28

 

Berpikir rasional dan kritis adalah perwujudan perilaku belajar 

terutama yang bertalian dengan pemecahan masalah.Dalam hal 

berpikir kritis, siswa dituntut menggunakan strategi kognitif tertentu 

yang tepat untuk menguji keandalan gagasan pemecahan masalah dan 

mengatasi kesalahan atau kekurangan.
29

 

“Berpikir kritis berarti merefleksikan permasalahan secara 

mendalam, mempertahankan pikiran agar tetap terbuka bagi 

berbagai pendekatan dan perspektif yang berbeda, tidak 

mempercayai begitu saja informasi-informasi yang datang dari 

berbagai sumber, serta berpikir secara refektif ketimbang hanya 

menerima ide-ide dari luar tanpa adanya pemahaman evaluasi 

yang signifikan.”
30

 

 

Berdasarkan pendapat ahli-ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa berpikir kritis merupakan kemampuan untuk menganalisis fakta 

                                                             
27

 Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media 2013), hlm. 42. 
28

 Jhon W. Santrock, Psikologi Pendidikan (Salemba Humanika: Jakarta, 2010), hlm. 359 
29

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan (Bandung : PT. Remaja Rosdkarya, 2010), hlm. 

118 
30

 Desmita, Op, Cit, hlm. 153 
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proses kognitif untuk berpikir roduktif, reflektif dalam memecahkan 

masalah, mengambil keputusan serta memutuskan apa yang harus 

dilakukan.  

c. Ciri-ciri Berpikir Kritis 

1) Membandingkan dan mempertentangkan berbagai alasan. 

2) Memperbaiki dan memperhalus. 

3) Bertanya dan verivikasi. 

4) Menyaring, mmilih, dan mendukung gagasan. 

5) Membuat keputusan dan timbangan. 

6) Menyediakan landasan untuk suatu tindakan.
31

 

d. Indikator Berpikir Kritis  

Menurut pendapat Desmita, ada 5 karakteristik indikator yang 

dapat dilihat dalam kemampuan berpikir kritis: 

1) Kemampuan untuk menarik kesimpulan dalam pengamatan. 

2) Kemampuanuntuk mengidentifikasi asumsi. 

3) Kemampuan untuk berpikir secara deduktif. 

4) Kemampuan untuk membuat interpretasi yang logis. 

5) Kemampuan untuk mengevaluasi argumentasi mana yang lemah 

dan yang kuat.
32

 

Berdasarkan karakteristik indikator kemampuan berpikir kritis 

diatas, penulis mengambil indikator dari teori Desmita dan kemudian 

dijabarkan dikonsep operasional. 

                                                             
31

Mohammad Surya, Op. Cit, hlm. 45. 
32

 Desmita, Op. Cit, hlm. 154 
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Sementara itu, Seifert dan Hoffnung, menyebutkan beberapa 

komponen berpikir kritis, yaitu: 

1) Basic operations of resoning 

Untuk berpikir secara kritis, seseorang memiliki 

kemampuan untuk menjelaskan, mengeneralisasi, menarik 

kesimpulan deduktif dan merumuskan langkah-langkah logis 

lainnya secara mental. 

2) Domain-specific knowledge 

Dalam menghadapi suatu problem, seseorang harus 

memiliki pengetahuan tentang topic atau kontennya.Untuk 

memecahkan suatu konflik pribadi, sesorang harus memiliki 

pengetahuan tetang person dan dengan siapa yang memiliki konflik 

tersebut. 

3) Metacognitive knowledge 

Berpikir kritis yang efektif mengharuskan seseorang untuk 

memonitor ketika ia mencoba untuk benar-benar memahami ide, 

menyadari kapan ia memerlukan informasi baru, dan mereka-reka 

bagaimana ia dapat dengan mudah mengumpulkan dan 

mempelajari informasi tersebut. 

4) Values, beliefs and dispositions 

Berpikir secara kritis berarti melakukan penilaian secara fair dan 

objektif.Ini berarti ada semacam keyakinan diri bahwa pemikiran 
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benar-benar mengarah pada solusi.Ini juga bearti ada semacam 

disposisi yang peristen dan reflektif ketika berpikir.
33

 

Menurut Santrock, untuk berpikir secara kritis, untuk 

memecahkan setiap permasalahan atau untuk mempelajari sejumlah 

pengetahuan baru, dalam artian anak-anak harus berupaya 

mengembangkan sejumlah proses berpikir aktif, diantaranya tahapan-

tahapan tersebut adalah: 

1) Mendengarkan secara seksama. 

2) Mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan. 

3) Mengorganisasikan pemikiran-pemikiran mereka. 

4) Memperhatikan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. 

5) Melakukan deduksi (penalaran dari umum ke khusus). 

6) Membedakan antara kesimpulan-kesimpulan yang valid dan yang 

tidak valid secara logika.
34

 

e. Kecakapan Berpikir Kritis 

Menurut Beyer, terdapat 10 kecakapan berpikir kritis yang 

dapat digunakan peserta didik dalam mengajukan argumen atau 

membuat pertimbangan yang abash (valid), yaitu: 

1) Keterampilan membedakan fakta-fakta yang dapat diverifikasi dan 

tuntunan nilai-nilai yang sulit diverifikasi (diuji kebenarannya). 

2) Membedakan antara informasi, tuntutan atau alasan yang relevan 

dengan yang tidak relevan. 
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3) Menentukan kecermatan factual (kebenaran) dari suatu pernyataan. 

4) Menentukan kredebilitas (dapat dipercaya) dari suatu sumber.  

5) Mengidentifikasi tuntutan atau argument yang mendua. 

6) Mengidentifikasi asumsi yang tidak dinyatakan. 

7) Mendeteksi bias (menemukan penyimpangan). 

8) Mengidentifikasi kekeliruan-kekeliruan logika. 

9) Mengenali ketidak konsistenan logika dalam suatu alur penalaran. 

10) Menentukan kekuatan suatu argument atau tuntutan.
35

 

f. Cara Membangun Kemampuan Berpikir Kritis 

Berikut beberapa cara untuk membangun kemampuan berpikir 

kritis dalam rencana pembelajaran mereka: 

1) Tanyakan tidak hanya pada yang terjadi, tetapi juga “bagaimana” 

dan “mengapa”. 

2) Periksalah fakta-fakta yang dianggap benar untuk menentukan 

apakah terdapat bukti untuk mendukungnya. 

3) Berargumen dengan cara bernalar dari pada menggunakan emosi. 

4) Kenalilah, bahwa kadang-kadang terdapat lebih dari satu jawaban 

atau penjelasan yang bagus. 

5) Bandingkan beragam jawaban dari sebuah pertanyaan dan nilailah 

yang mana yang benar-benar merupakan jawaban yang terbaik. 

6) Evaluasi dan lebih baik menanyakan apa yang dikatakan orang lain 

dari pada segera menerimanya sebagai kebenaran. 

                                                             
35

Ibid. hlm. 155 
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7) Ajukan pertanyaan dan ajukan spekulasi lebih jauh yang telah kita 

ketahui tidak menciptakan ide-ide baru dan informasi baru.
36

 

Santrock mengajukan beberapa pedoman bagi guru dalam 

membantu peserta didik mengembangkan pemikiran kritis, yaitu: 

1) Guru yang berperan sebagai pemandu dalam membantu siswa 

menyusun pemikiran mereka sendiri: menghargai pertanyaan baru 

tentang dunia, memahami sudut pandang siswa, mendorong siswa 

untuk melakukan elaborasi jawabannya, memperkuat rasa ingin 

tahu intelektual siswa. 

2) Menggunakan pertanyaan yang berbasis pemikiran. Pertanyaan 

yang berbasis fakta agar siswa mendeskripsikan informasi faktual, 

dalam pertanyaan berbasis pemikiran, guru mengajukan pertanyaan 

yang menstimulus pemikiran dan diskusi. Pemikiran berbasis 

pemikiran yang dimasukkan dalam pengajaran akan membantu 

siswa mengkontruksi pemahaman terhadap suatu topik secara lebih 

mendalam. 

3) Bangkitkan rasa ingin tahu intelektual siswa. Dorong siswa untuk 

bertanya, merenungkan, menyelidiki dan meneliti.
37

 

3. Mata Pelajaran Ekonomi 

a. Pengertian Ekonomi 

Menurut Nurasmawi dan Akmal, ekonomi berasal dari bahasa 

latin yaitu oikonomia yang terdiri dari dua akar kata yaitu: Oikos 
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artinya rumah tangga dan Nomos artinya pengatur. Jadi dari oikonomia 

adalah mengatur rumah tangga.Pengertian ini bukan hanya sebatas 

mengatur suatu rumah tangga saja tetapi juga mengatur perekonomian 

suatu Negara dan bangsa secara keseluruhan.Ilmu ekonomi merupakan 

salah satu dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang juga mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan sebagaimana tumbuh dan 

berkembangnya disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya.Seperti sejarah, 

politik, sosiologi, antropologi dan geografi. 

b. Materi APBN dan APBD 

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

a) Pengertian APBN 

Berdasarkan Undang-undang RI No. 23 tahun 2013 

tentang APBN tahun anggaran 2014 , APBN adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan rakyat (DPR). APBN adalah suatu daftar 

yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran Negara 

untuk waktu tertentu, biasanya satu tahun. 

b) Fungsi APBN 

(1) Fungsi Alokasi yaitu pendapatan berasal dari pajak 

dialokasikan ke berbagai sector pembangunan. 

(2) Fungsi Distribusi yaitu distribusi pendapatan dari pajak 

untuk transfer payment, misalnya subsidi dan dana pension 

(3) Fungsi stabilitasi yaitu sebagai pedoman agar pendapatan 

dan pengeluaran Negara teratur. 
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c) Tujuan penyusunan APBN 

Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman 

pendapatan dan pembelajarann Negara dalam melaksankan 

tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, kesempatan 

kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

kemakmuran masyarakat. 

d) Sumber-sumber Penerimaan Negara 

Penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak dan 

penerimaan hibah. 

e) Jenis-jenis pengeluaran Negara 

Pengeluaran atau belanja Negara adalah kewajiban 

pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai 

kekayaan bersih yang terdiri atas belaja pemerintahan pusat dan 

transfer ke daerah. 

2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

a) Pengertian APBD 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah 

daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 

daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

b) Fungsi APBD 

(1) Fungsi otoritas, menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan 

pengeluaran. 

(2) Fungsi perencanaan, menjadi pedoman perencanaan 

kegiatan. 

(3) Fungsi pengawasan, sebagai pedoman apakah 

penyelenggaraan pemerintah telah sesuai ketentuan.  
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(4) Fungsi alokasi, APBD dialokasikan untuk mendukung 

kegiatan perekonomian. 

(5) Fungsi Distribusi, pendistribusian APBD harus 

meperhatikan keadilan dan kepatuhan. 

(6) Fungsi stabilitasi, pedoman agar pendapatan dan 

pengeluaran teratur.  

c) Tujuan APBD 

APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam 

melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. 

d) Sumber-sumber Penerimaan Daerah 

Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas 

pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah 

bersumber dari: 

(1) Pendapatan asli daerah, contohnya pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan. 

(2) Dana perimbangan, terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi 

umum, dana alokasi khusus. 

(3) Lain-lain pendapatan, terdiri dari atas dana hibah dan 

pendapatan dana darudat. 

e) Jenis-jenis Pengeluaran Daerah 

Pengeluran atau belanja daerah terdiri atas urusan wajib, urusan 

pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang 

tertentu.Belanja urusan wajib antara ain pendidikan, kesehatan 
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pekerjaan umum dan perumahan rakyat.Belanja urusan pilihan 

misalnya kehutanan, pertanian dan energi.
38

 

4. Pengaruh Komunikasi Guru terhadap Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa 

Dalam komunikasi pembelajaran, guru memainkan peran sebagai 

pengatur dan pengarah alur aktivitas. Selain harus membekali diri dengan 

pengetahuan yang memadai tentang isi pembelajaran yang akan disajikan 

dan metode penyampaiannya, juga harus memiliki kemampuan dalam 

mendesain komunikasi yang efekif dengan siswa. Kemampuan ini sangat 

penting karena berdampak langsung pada kualitas pemahaman siswa akan 

materi yang diajarkan. 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 

                                                             
38

 Alam S. Ekonomi untuk SMA dan MA kelas XI, Jakarta: Esis, 2013, hlm.  



 28 

nama pelajaran. Semua faktor tersebut akan berpengaruh pada bagaimana 

siswa membentuk sikap dalam berkomunikasi.
39

 

Guru harus mampu mengajukan 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.
40

 

Paulo Freire (dalam Desmita) menyatakan untuk mengembangkan 

kesadaran berpikir kritis siswa melalui proses pendidikan, guru dan murid 

harus berperan sebagai pemain bersama. Mereka bersama-sama 

memecahkan masalah. Guru tidak berpikir untuk menjadi murid, tetapi 

guru dan murid bersama-sama mencari dan bertanggung jawab dalam 

suatu proses pertumbuhan. Disini sungguh terjadi dialog dan komunikasi 

horizontal. Pelaksanaan pendidikan dengan cara dialog inilah akan 

membangkitkan kesadaran kritis peserta didik.
41

 

Rath et al dalam Sudaryanto, menyatakan bahwa salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan berpikir kritis 

adalah interaksi antara pengajar dan siswa.
42

Interaksi yang dimaksud 

adalah interaksi antara guru dengan siswa, baik yang menggunakan media 
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bahasa, baik bahasa lisan, tulis maupun gerak dan isyarat.Dengan 

demikian komunikasi guru memegang peranan yang sangat penting dalam 

mempengaruhi berpikir kritis siswa. 

Jadi, dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa 

komunikasi guru adalah suatu interaksi guru dengan siswa yang 

berpengaruh terhadapkemampuan berpikir kritis siswa, dan guru sangat 

berperan penting dalam meningkatkan proses pembelajaran yang efektif 

dan meningkatkan cara berpikir kritis siswa. Maka, antara komunikasi 

guru dengan kemampuan berpikir kritis itu memiliki hubungan yang 

sangat erat. 

B. Penelitian Relevan 

Judul penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan 

membantu penulis dalam menyusun skripsi ini antara lain: 

1. Penelitian yang sama pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu 

Anggraini (2012) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh komunikasi 

guru terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di 

Sekolah Menengah Atas Al-Muslimun Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.” 

Berdasarkan analisis hasil tes akhir hasil penelitian Anggraini menyatakan 

bahwa pengaruh komunikasi guru terhadap aktivitas belajar siswa 

berpengaruh positif terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomi kelas X di Sekolah Menengah Atas Al-Muslimun Sei Kijang 

Kabupaten Pelalawan. Dengan kontribusi komunikasi guru terhadap 

aktivitas belajar siswa adalah 0,529 x 100% = 52,9% dimana Ro 
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(observasi) = 0,529, hasil analisis tersebut dapat dikketahui : fd = 23, 

𝑟𝑡(tabel) pada taraf signifikan 5% = 0,369, 𝑟𝑡(tabel) pada taraf signifikan 

1% = 0,505 yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak. 

2. Penelitian Elsa pita Fitria (2014) dengan penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh penerapan model pembelajaran Quantum Teaching dalam 

pembelajaran matematika terhadap kemampuan berpikir kritis siswa Mts 

Darul Hikmah Pekanbaru”. Hasil penelitian yang dilakukan Elsa yaitu 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (2,72>2,00) dan nilai rata-rata siswa pada 

kelas eksperimen lebih tinggi disbanding dengan kelas control (82,75 > 

76,68). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Quantum Teaching memberikan pengaruh positif terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa MTs Darul Hikmah Pekanbaru. 

3. Selanjutnya penelitian Anis Zulfikariani (2016) dengan penelitiannya yang 

berjudul “Pengaruh keterampulan guru membimbing diskusi kelompok 

kecil terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas X pada mata 

pelajaran ekonomi di Sekolah menengah Atas Negeri 1 Pekaitan.” Hasil 

penelitian yang dilakukan Anis menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara keterampilan guru membimbing diskusi kelompok kecil 

terhadap berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Pekaitan. Dengan hasil analisis diperoleh r 

observer>r tabelpada taraf signifikan 5% dan 1% (0,205<0,347>0,267) yang 

berarti Ha diterima dan Ho ditolak. 
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Berdasarkan kajian di atas yang menerangkan bahwa ada perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan, penulis kali ini akan mencoba 

meneliti permasalahan yakni pengaruh komunikasi guru terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Pangkalan Kuras. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasioanl merupakan penjabaran dalam bentuk konkret dari 

konsep teoritis agar mudah dipahami dan dapat diterapkan di lapangan sebagai 

acuan dalam penelitian. 

a. Konsep operasional komunikasi guru (Variabel X) 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan 

penjelasan dalam bentuk nyata terhadap kerangka teori agar mudah diukur 

dan dipahami.Kajian ini berkenaan dengan pengaruh komunikasi guru 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk mengukur komunikasi 

guru dan kemampuan berpikir kritis siswa digunakan indikator sebagai 

berikut: 

1. Guru meminta siswa untuk mendengarkan penjelasan singkat dari 

materi yang disampaikan agar siswa mampu menguraikan kembali 

dengan bahasa sendiri. 

2. Guru meminta siswa merangkum hasil penjelasan dari guru dengan 

bahasa sendiri. 

3. Guru meminta siswa untuk mengukur manfaat pelajaran ekonomi bagi 

Indonesia dengan raut wajah yang ceria.  
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4. Guru memaparkan beberapa contoh berkaitan dengan pelajaran 

ekonomi agar siswa mampu untuk menganalisis permasalahan dalam 

materi yang disampaikan. 

5. Guru mendorong siswa agar mampu mengaitkan pembelajaran 

sekarang dengan  materi sebelumnya. 

6. Guru mengemukakan batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa 

dengan menatap siswa. 

7. Guru menguraikan beberapa perbedaan antara materi yang dijelaskan 

dengan materi sebelumnya. 

8. Guru menceritakan kepada siswa tentang hubungan materi yang 

disampaikan dengan kehidupan sehari-hari. 

9. Guru memaparkan beberapa dampak yang diakibatkan dari materi 

yang diajarkan terhadap perekonomian Indonesia. 

10. Guru memancing siswa agar mampu menguraikan permasalahan 

ekonomi di Indonesia dengan memberikan bonus nilai. 

11. Guru mempersilahkan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas 

dengan waktu yang telah ditentukan. 

12. Guru menampilkan media berupa power point yang berisi materi 

pelajaran dengan singkat dan jelas. 

13. Guru guru menampilkan bagan yang harus dianalisis siswa sesuai 

materi yang dipelajari. 

14. Guru mengartikan kata-kata atau kalimat yang susah dimengerti 

siswa, seperti kalimat bahasa inggris dan latin dalam pelajaran. 
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15. Guru memberikan arahan kepada siswa agar serius dalam mengikuti 

pelajaran ekonomi. 

16. Guru memusatkan perhatian siswa dengan menampilkan beberapa 

video yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

17. Guru mendorong siswa untuk berkonsentrasi megikuti pelajaran agar 

diakhir materi siswa mampu menyimpulkan dengan jelas. 

18. Guru mendorong siswa untuk merangkum hasil pelajaran dengan 

disertai contoh yang ada dilingkungan sekitar. 

19. Guru menghukum siswa yang tidak mampu menyimpulkan materi 

ekonomi yang telah disampaikan. 

20. Guru memberikan hadiah (Reward) kepada siswa yang mampu 

menjelaskan hubungan materi APBN dan APBD dengan Ekonomi. 

21. Guru meminta siswa untuk menganalisis pelajaran ekonomi yang 

telah disampaikan. 

22. Guru meminta siswa untuk mengaitkan pelajaran ekonomi yang akan 

dipelajari dengan materi sebelumnya. 

23. Guru memerintahkan kepada siswa untuk menemukan perbedaan 

materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 

24. Guru menepuk bahu siswa yang salah dalam menjawab pertanyaan 

yang dilontarkan. 

25. Guru memberikan gambaran tentang materi yang akan dijelaskan 

kepada siswa. 
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26. Guru memaparkan beberapa contoh berkaitan dengan pelajaran 

ekonomi agar siswa lebih mengerti dengan pelajaran yang akan 

disampaikan. 

27. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

28. Guru menepuk pundak siswa yang suka bercerita pada saat 

pembelajaran berlangsung. 

29. Guru meminta siswa untuk menampilkan beberapa contoh berkaitan 

dengan materi yang dipelajari. 

30. Guru meminta siswa untuk merangkum materi yang telah dipelajari 

dengan singkat dan jelas. 

31. Guru meminta siswa untuk menumpulkan tugas-tugas yang telah 

diberikan sesuai waktu yang telah ditentukan. 

32. Guru menghubungkan materi yang telah dipelajari dengan kehidupan 

sehari-hari. 

33. Guru mendiktekan kepada siswa tentang materi dengan singkat dan 

jelas. 

34. Guru menunjuk siswa untuk menyusun strategi untuk menampilkan 

tugas yang telah diberikan agar siswa lain paham dan mengerti. 

35. Guru menyuruh siswa untuk membandingkan keuntungan dari 

mempelajari materi ekonomi. 

36. Guru memberikan soal test lisan kepada siswa tentang materi yang 

dipelajari. 
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37. Guru menyuruh siswa memiih manakah sumber penerimaan Negara 

yang paling besar dalam suatu Negara. 

38. Guru meminta siswa untuk mengkritik penyampian guru yang 

menyimpang dari penjelasan materi yang diajari. 

39. Guru meminta siswa untuk membandingkan pemasukkan anggaran 

dengan tingkat pertumbuhan dan pembangunan Negara Indonesia. 

40. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan bagaimana solusi untuk 

memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan materi. 

41. Guru memerintahkan kepada siswa untuk menganalisis materi yang 

dipelajari kemudian akan didiskusikan di dalam kelas. 

42. Guru mengintruksikan siswa untuk menganalisis materi yang 

dipelajari kemudian siswa lainnya mengambil isi pokok dari analisis 

tersebut. 

43. Guru menunjuk siswa dengan menyebut namanya untuk menegaskan 

kembali pernyataan dari temannya tentang materi ekonomi. 

44. Guru meminta siswa untuk merangkum hasil dari materi yang telah 

disampaikan kemudian didiskusikan dengan teman sekelasnya. 

45. Guru meminta siswa yang lebih memahami materi ekonomi untuk 

membantu siswa lain yang kurang memahami. 

46. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab 

pertanyaan dari siswa yang lain tentang pelajaran ekonomi yang 

telah diajarkan. 
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47. Guru memberikan bantuan terhadap pemecahan masalah yang 

dilontarkan oleh siswa lain terhadap suatu masalah ternetu yang 

harus dipecahkan. 

48. Guru mendorong siswa untuk menciptakan suasana diskusi yang 

meriah dan menarik. 

49. Guru meminta siswa untuk mengkreasikan tugas yang akan 

dipersentasikan di depan kelas agar siswa lain semangat untuk 

mendengarkannya. 

50. Guru meminta siswa untuk menghubungkan materi yang dipelajari 

dengan kehidupan sehari-hari kemudian teman yang lainnya 

mengkoreksi apakah penjelasan temannya betul atau tidak. 

51. Guru meminta siswa untuk menampilkan hasil diskusi dengan 

mengkreasikan dengan media dari bahan bekas yang berkaitan 

dengan materi. 

52. Guru menengahi perdebatan antara siswa yang bertanya dengan 

siswa yang menjawab  pelajaran yang didiskusikan dengan 

memberikan penjelasan yang lebih jelas. 

53. Guru memberikan semangat kepada siswa dengan mengepalkan 

tangan dan mendekapkannya kedada. 

54. Guru mengacungkan jempol kepada siswa yang mau meyimpulkan 

materi diakhir pembelajaran. 
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55. Guru memberikan bonus nilai kepada peserta diskusi yang bisa 

mempertahankan pendapatnya sesuai dengan jawaban dan teori yang 

benar. 

56. Guru memberikan hadiah (Reward) kepada siswa yang mampu 

memberikan jawaban dengan menampilkan bukti yang relevan pada 

saat diskusi. 

57. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperjelas 

jawaban dari temannya yang didiskusikan. 

58. Guru mendorong siswa untuk mengomentari urunan pikiran 

temannya sehingga interaksi antar siswa dapat ditingkatkan. 

59. Guru memberikan pujian kepada siswa yang mampu mengkritik 

penjelasan temannya dengan penjelasan yang lebih relevan dengan 

bertepuk tangan. 

60. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi dan materi 

yang dipelajari hari itu. 

b. Indikator Kemampuan Berpikir Kritis Siswa (Variabel Y) 

Peneliti membuat konsep operasional kemampuan berpikir kritis 

siswa berhubungan dengan materi pembelajaran APBN dan APBD. 

Peneliti akan mengoperasionalkan konsep teoritis dengan melakukan 

tes. Tes tersebut berbentuk ulangan harian yang berhubungan dengan 

APBN dan APBD, yaitu sebagai berikut: 

1. Siswa mampu menyimpulkan fungsi dan tujuan APBN 

2. Siswa mampu mengetahui sumber-sumber penerimaan Negara. 
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3. Siswa mampu menyimpulkan apa saja pengaruh APBN terhadap 

perekonomian. 

4. Siswa mampu mengklasifikasin jenis-jenis pengeluaran Negara. 

5. Siswa mampu mengidentifikasi dampak defisit anggaran Negara 

bagi perekonomian Indonesia. 

6. Siswa mampu mengidentifikasi dampak yang terjadi jika 

perekonomian terjadi inflasi. 

7. Siswa mampu membedakan inflasi dan deflasi. 

8. Siswa mampu menentukan jenis-jenis pengeluaran daerah. 

9. Siswa mampu menganalisis dampak yang terjadi jika perekonomian 

tidak stabilitas. 

10. Siswa mampu menganalisis dampak yang akan terjadi jika APBN 

tidak seimbang pengeluaran dengan penerimaan. 

11. Siswa mampu menentukan sumber-sumber penerimaan daerah. 

12. Siswa mampu menyusun mekanisme penyusunan APBD. 

13. Siswa mampu memberikan pendapatnya mengenai pengaruh APBN 

dan APBD bagi perekonomian Indonesia. 

14. Siswa mampu memperkirakan hal yang akan terjadi jika APBD 

terjadi deflasi. 

15. Siswa mampu memberikan penjelasan bahwa pajak berpengaruh 

terhadap APBN dan APBD. 

16. Siswa mampu memberikan argumennya tentang tujuan APBD 

terhadap Daerah. 



 39 

17. Siswa mampu mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan Negara 

dan hibah dalam APBN/APBD. 

18. Siswa mampu memahami pos-pos pengeleluaran Negara. 

19. Siswa mampu mengevaluasi argument tentang manfaat pembayaran 

pajak bagi pemerintahan Indonesia.  

20. Siswa mampu mengevaluasi argument tentang dampak aggaran 

Negara jika tidak berjalan dengan baik. 

 

c. Asumsi dan Hipotesa 

1. Asumsi 

Ada pengaruh yang signifikan komunikasi guru ekonomi terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa . 

2. Hipotesa 

Ha: Ada pengaruh yang signifikan komunikasi guru ekonomi terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangkalan Kuras Pelalawan. 

Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan komunikasi guru ekonomi 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran 

ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangkalan Kuras 

Pelalawan. 


