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ABSTRAK 

 
Pendidikan adalah bentuk dari komunikasi yang melibatkan dua komponen, yaitu 

guru sebagai komunikator dan siswa sebagai komunikan. Tujuan pendidikan akan tercapai 
jika prosesnya komunikatif. Guru merupakan sumber utama dalam menentukan kesuksesan 
siswa dalam belajar. Guru sebagai komunikator dituntut mempunyai keterampilan 
berkomunikasi yang baik agar proses pembelajaran berjalan maksimal dan memberikan 
kesan baik kepada siswa. Komunikasi dan performa guru menjadi pusat perhatian siswa 
dalam belajar. Untuk itu, seorang guru harus mengetahui kebutuhan, karakter, minat, serta 
hobi siswa sebagai komunikan. Dilihat dari fenomina yang terjadi maka sangat tampak 
betapa pentingnya menggunakan teknik komunikasi dalam pembelajaran matematika. Yang 
mana beberapa tehnik komunikasi tersebut adalah: teknik informatif, persuasif, pervasif, 
koersif, dan instruktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan guru dalam 
mengkomunikasikan materi yang diberikan. 

 Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Dikatakan penelitian deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan keadaan 
yang berjalan pada saat penelitian dilakukan dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari gejala-
gejala selama proses penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan karena peneliti ingin 
mengetahui bagaimana kemampuan dan cara guru dalam mengkomunikasikan pembelajaran 
matematika dengan melihat metodologi penelitian yang ada. Penelitian ini dilakukan di SMP 
Al-Ikhlas Kec. Proppo Kab. Pamekasan dikelas 1 dan 2, yang dilakukan terhadap 2 orang 
guru dan 2 orang murid sebagai perwakilan dari masing-masing kelas. 

Dari beberapa hasil penelitian dan hasil analisis yang dilakukan kepada 2 guru dan 2 
murid tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kedua guru tersebut sudah menggunakan 
beberapa teknik komunikasi dalam menyampaikan materi matematika dikelas. Guru AR dan 
guru UT telah menggunakan teknik komunikasi dengan baik dalam menyampaikan materinya 
didalam kelas. Seperti teknik informatif, persuasif, pervasif, koersif, dan instruktif. Perbedaan 
dari kedua guru ini sangat tampak jika dilihat dari segi teknik informatif, yang mana guru UT 
lebih cenderung pada pemahaman soal dari pada pemahaman materi atau konsep. Maka 
dengan adanya penelitian ini dapat peneliti simpulkan bahwa sebagian guru sudah 
menggunakan teknik komunikasi dengan baik sehingga pemahaman siswa dalam memahami 
materi matematika juga bisa dikatakan baik. 
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