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Abstrack :This study aims to determine the teacher's Interpersonal Communication strategy and its 

effectiveness during the implementation of Distance Learning at SMPN 1 Sugihwaras. The teacher's 

Interpersonal Communication Strategy is the teacher's Interpersonal Communication strategy in learning 

mathematics during the implementation of Distance Learning. This research is a qualitative research 

with a descriptive approach. The subjects consisted of 26 students and 1 mathematics teacher at SMPN 1 

Sugihwaras. The data collection technique consisted of a teacher's interpersonal communication strategy 

questionnaire, a student response questionnaire to the teacher's Interpersonal Communication strategy 

and interview guidelines. The data analysis technique used is thematic inductive. The results showed that 

(1) the teacher's Interpersonal Communication Strategy during distance learning there were three, 

namely: (a) communication as an action or one-way communication, namely the teacher's interactive 

communication strategy during e-learning learning, the teacher explaining the students listening, (b) 

communication as a two-way interaction or communication, namely communication of teachers and 

students through private messages, students can ask questions and the teacher answers (Strategies for 

Improving Student Understanding), then (c) Transactional Communication or Multidirectional 

Communication, namely Teacher Communication Strategies in increasing student learning motivation ( 

2) Effectiveness of the teacher's Interpersonal Communication Strategy can be categorized as Effective 

based on the results of the student response questionnaire to the teacher's Interpersonal Communication 

strategy with a percentage of 69.9%.  
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Abstrak :Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Komunikasi Interpersonal guru dan 

efektivitasnya selama pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh di SMPN 1 Sugihwaras. Strategi 

Komunikasi Interpersonal guru tersebut adalah strategi Komunikasi Interpersonal guru dalam 

pembelajaran matematika selama pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.. Subjek terdiri dari 26 siswa dan 

1 guru matematika SMPN 1 Sugihwaras. Teknik pengumpulan data terdiri dari angket strategi 

komunikasi interpersonal guru, angket respon siswa terhadap strategi Komunikasi Interpersonal 

guru dan pedoman wawancara. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu tematik induktif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1) Strategi Komunikasi Interpersonal guru selama 

Pembelajaran Jarak Jauh ada tiga yaitu: (a) Komunikasi sebagai aksi atau Komunikasi satu 

arah, yaitu  Strategi Komunikasi Interaktif guru selama pembelajaran e-learning dimana guru 

menjelaskan siswa mendengarkan,(b) Komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah, 

yaitu Komunikasi guru dan siswa melalui pesan pribadi, dimana siswa dapat bertanya dan guru 

menjawab  (Strategi Peningkatan Pemahaman siswa), selanjutnya(c) Komunikasi Transaksi atau 
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Komunikasi banyak arah, yaitu Strategi Komunikasi guru dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa (2) Efektivitas Strategi Komunikasi Interpersonal guru dapat dikategorikan Efektif 

berdasarkan hasil angket respon siswa terhadap strategi Komunikasi Interpersonal guru dengan 

presentase 69,9% . 
 

Kata Kunci: Komunikasi Interpersonal Guru, Pembelajaran jarak jauh, Era New Normal 
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PENDAHULUAN 

Dewasa ini, pendidikan dihadapkan dengan 

pandemi covid-19 yang memberi dampak cukup 

besar bagi dunia pendidikan, bukan hanya 

Negara Indonesia tapi juga seluruh dunia. Dalam 

pidato pada sidang Dewan Eksekutif  UNESCO 

dikemukakan, pandemi Covid-19 telah 

menyebabkan sekolah di lebih dari 165 negara 

ditutup sehingga akses pendidikan bagi 1,5 miliar 

pelajar di seluruh dunia terganggu. Karena pandemi 

ini  maka perlu adanya perubahan pada desain 

model kegiatan belajar mengajar agar tetap 

terlaksananya pendidikan.   

Pada webinar yang diadakan di Universitas 

Terbuka dikemukakan, Pembelajaran Jarak Jauh 

(PJJ) menjadi salah satu role model pembelajaran 

di era New Normal. Asandhimitra dkk. (2004) 

mengemukakan bahwa Pembelajaran Jarak Jauh 

(PJJ) adalah pembelajaran yang berlangsung 

secara jarak jauh karena terpisahnya pendidik 

dan peserta didik didukung media belajar yang 

memadai. Selama Pandemi ini siswa mengikuti 

pembelajaran Jarak Jauh secara online dengan 

berbantuan media komunikasi (Hp). 

Diberlakukannya pembelajaran jarak jauh secara 

online memberikan dampak yang cukup besar 

bagi siswa, karena siswa harus dapat beradaptasi 

dengan pembelajaran berbasis teknologi ini, 

dimana sebelumnya siswa belajar dengan sistem 

konvensional atau tatap muka langsung, hal ini 

dapat mempengaruhi daya serap belajar mereka 

ataupun semangat belajar mereka. Dilihat dari 

hasil survey dari Komisi Perlindungan Siswa 

Indonesia (KPAI) pada bulan April 2020 dalam 

Kumparan.com (2020), ditemukan bahwa 73,2% 

siswa mengalami kesulitan selama belajar dari 

rumah, Apabila merujuk pada data tersebut 

maka diperlukan suatu strategi untuk 

menemukan solusi atas hambatan terlaksananya 

kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini.  

Berdasarkan wawancara awal dengan siswa 

disalah satu sekolah SMP di Bojonegoro, 

terbatasnya Komunikasi selama Pembelajaran e-

learning adalah salah satu kesulitan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, yang diantaranya 

terbatasnya penyampaian materi guru selama 

pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh serta 

terbatasnya interaksi guru dan siswa selama 

pembelajaran, hal ini membuat semangat belajar 

siswa pun menurun dan sulit fokus dalam 

belajar. Ika Wahyu Pratiwi (2020) 

mengemukakan, Strategi komunikasi guru sangat 

diperlukan  selama pembelajaran Jarak Jauh karena 

dapat memberikan sikap positif pada siswa untuk 

tetap memiliki motivasi belajar ditengah pandemi 

covid-19. Selain itu peran guru dalam menciptakan 

interaksi yang efektif  juga sangat diperlukan disini 

dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman 

bagi siswa sehingga siswa dapat menyerap 

pembelajaran dengan baik. 

Strategi komunikasi interpersonal yang 

dilakukan guru matematika di SMPN 1 Sugihwaras 

selama pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 

yang disampaikan pada wawancara awal adalah 

guru memberikan materi terlebih dahulu untuk 

dipahami siswa, selanjutnya guru melanjutkan 

dengan menjelaskan melalui video Conference dan  

memberi kesempatan pada siswa bertanya terkait 

materi yang telah dipahami sebelumnya. Selain itu 

guru memberi jeda waktu bagi siswa untuk sharing 

atau berbagi kesulitan mengenai pembelajaran 

jarak jauh yang mereka lakukan serta memberi 

masukan pada siswa. 

Berdasarkan wawancara diatas peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

“Efektivitas Pelaksanaan Pembelajaran Jarak 

Jauh Ditinjau dari Strategi Komunikasi 

Interpersonal Guru Pada Era New Normal” pada 

kelas VII di SMPN 1 Sugihwaras Kabupaten 

Bojonegoro. 

METODE PENELITIAN  

Penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 

2021 di SMPN 1 Sugihwaras. Pada penelitian 

kualitatif, kunci utama sebagai alat pengumpul 

data adalah peneliti, oleh karena itu peneliti akan 
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menjaga tingkat keterbukaan antara kedua pihak 

dan secara langsung berpartisipasi dalam 

lingkungan. Penelitian ini dilakukan di desa 

Sugihwaras, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten 

Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini 

dilakukan terhadap siswa kelas VII  dan guru 

matematika kelas VII SMPN 1 Sugihwaras. 

Sumber data dalam penelitian adalah sumber 

data primer. Sumber data primer didapat peneliti 

dari instrumen angket yang dibagikan secara 

online kepada calon subjek penelitian, serta hasil 

wawancara. Teknik analisis data menggunakan 

teknik tematik induktif (Braun and Clark, 2006). 

Pengumpulan data menggunakan angket dan 

wawancara. Instrumen angket terdiri dari 

instrument angket untuk siswa dan instrument 

angket untuk guru.  

Tabel 2.1 Kisi-Kisi Instrumen Angket Penelitian Untuk Siswa  

No  Variabel  Indikator  
Jumlah  

Butir  

1  
   

Respon siswa 

terhadap strategi 

komunikasi 

interpersonal guru 

   

   

   

Respon terhadap pelaksanaan 

Pembelajaran Jarak Jauh 
3 

2  
Respon terhadap pemahaman 

materi selama PJJ 3 

3  Respon terhadap peran guru 

selama PJJ   3 

4  
Respon Terhadap Kesulitan 

selama PJJ   25  

Tabel 2.2 Kisi-Kisi Instrumen Angket Penelitian Untuk Guru  

No  Variabel  Indikator  Jumlah Butir  

1  Strategi Komunikasi 

Intepersonal guru 
  

Sistem Pelaksanaan 

Pembelajaran Jarak Jauh 

4 

Strategi Pembelajaran guru 

digunakan guru selama PJJ  
10  

  Media/Platform yang digunakan 

guru selama PJJ 

1 

 

Berdasarkan hasil skor angket respon siswa diatas, diukur presentase skala Efektivitas 

strategi komunikasi Interpersonal guru dengan pengukuran variabel penelitian yaitu skala 

likert, maka penggunaan kriteria dalam penelitian ini sebagai standar pengukuran  adalah 

sebagai berikut. 

 
                    

                                            
       % 

3

  

1 
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Tabel 2.3 Skala Efektifitas Strategi Komunikasi Interpersonal Guru 

Skala  Dikategorikan 

81% - 100% Sangat Efektif 

61% - 80% Efektif 

41% - 60% Kurang Efektif 

21% - 40% Cukup Efektif 

≤  20 % Tidak Efektif 

 

HASIL & PEMBAHASAN 

a) Strategi Komunikasi Interprsonal guru 

selama Pelaksanaan Pembelajaran Jarak 

Jauh pada Pelajaran Matematika di 

SMPN 1 Sugihwaras 

Berdasarkan hasil penelitian dari 

angket guru dan wawancara dapat ditemukan 

bahwa pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh 

pada pelajaran Matematika di SMPN 1 

Sugihwaras pada era New Normal berbasis e-

learning, dimana terdapat tiga strategi 

komunikasi interpersonal yang digunakan 

oleh guru antara lain:  

a. Komunikasi Sebagai Aksi atau 

Komunikasi Satu Arah  

Berdasar hasil peneltian ditemukan 

bahwa dalam pelaksanaan Pembelajaran 

Jarak Jauh (PJJ) di SMPN 1 Sugihwaras, 

ditemukan kendala bahwa saat diadakan 

kelas virtual melalui zoom, siswa terlihat 

gaduh, karena ingin bercengkrama dengan 

temanteman sekelasnya sehingga siswa 

tidak memperhatikan materi yang 

dijelaskan oleh guru. Selain itu, saat kelas 

virtual, terdapat beberapa siswa yang 

mematikan kamera, dan sengaja pergi, hal 

tersebut dibuktikan bahwa ketika guru 

memanggil siswa tersebut, siswa tidak 

berada ditempat, oleh karena itu subyek 

sebagai guru memiliki strategi untuk 

menertibkan siswa saat sedang kelas 

online, yaitu dengan membuat peraturan 

bahwa saat guru menyampaikan materi, 

guru akan menyalakan ikon mute dan 

mewajibkan siswa untuk mengaktifkan 

kamera. Setelah selesai pembelajaran, guru 

akan mengaktifkan icon unmute sehingga 

siswa dan guru dapat berdiskusi. Dengan 

peratura tersebut, pada akhirnya dapat 

membuat murid berdisiplin dalam 

mengikuti kelas virtual. 

Asgarwijaya (2015) 

mengemukakan bahwa komunikasi sebagai 

interaksi atau komunikasi satu arah yaitu 

guru berperan sebagai pemberi aksi dan 

siswa sebagai penerima aksi. Apabila 

dikaitkan dengan hasil temuan , maka 

dapat disimpulkan bahwa subyek  sebagai 

guru dalam mendisiplinkan murid nya 

selama kelas virtual menggunakan startegi 

komunikasi sebagai aksi atau komunikasi 

satu arah, yaitu guru membuat peraturan 

kepada siswa mengenai pelaksanaan kelas 

virtual dan siswa mematuhi peraturan 

tersebut tanpa melakukan interupsi. 

Namun ada beberapa kendala lain dalam 

pembelajaran video conference salah 

satunya adalah sinyal yang buruk. 

b. Komunikasi Sebagai Instruksi atau 

Komunikasi Dua Arah 

 Guru menfasilitasi siswa untuk 

bertanya melalui chat pribadi ketika 

siswa tidak mengerti materi yang 
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diberikan, guru akan berusaha merespon 

dan menjelaskan melalui rekaman video 

penjelasan, chat voice atau pun video 

call langsung . Dalam hal ini,  guru 

mencoba memancing siswa untuk lebih 

aktif apabila siswa merasa malu untuk 

bertanya pada kelas virtual, selain itu 

guru berinisiatif untuk menghubungi 

beberapa siswa yang dirasa kurang 

dalam pembelajaran matematika , agar 

guru dapat segera membantu siswa, 

dalam hal ini Guru harus meningkatkan 

kepekaan terhadap kebutuhan siswa 

selama pelaksanan Pembelajaran Jarak 

Jauh (PJJ). Hal tersebut sesuai dengan 

yang dikemukakan oleh Asgarwijaya 

(2015) bahwa pada komunikasi sebagai 

interaksi atau komunikasi dua arah yaitu 

guru dapat berperan sama sebagai 

pemberi aksi dan penerima aksi namun 

masih terbatas antara guru dan pelajar 

secara individual.  

c. Komunikasi Transaksi atau 

Komunikasi Banyak Arah 

 Berdasar hasil penelitian ditemukan 

bahwa kendala utama pada siswa kelas 

tinggi adalah rasa jenuh selama 

pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh 

(PJJ) dan pada akhirnya banyak siswa 

yang sering mengeluh kepada guru nya 

namun dialihkan kepada tugas yang 

dianggap terlalu banyak, namun pada 

kenyatannya Guru sudah mengurangi 

tugas-tugas yang diberikan, oleh karena 

itu dalam mengatasi kejenuhan murid 

yang pada akibatnya akan berpengaruh 

terhadap semangat belajar mereka, maka 

guru berinisiatif menggunakan  grup 

whatsapp yang berfungsi membahas 

materi dan tugas, juga digunakan 

sebagai sarana bersosialisasi antara  

dengan teman sekelasnya dan juga 

antara siswa dengan guru, tidak jarang, 

Guru mengikuti alur pikir siswa, 

sehingga guru terkadang mengikuti apa 

yang dibicarakan  siswa satu dengan 

siswa lainnya ketika di grup.  

Selanjutnya, guru juga 

menyempatkan diri untuk membuat kelas 

sharing dengan tujuan tidak membahas 

pelajaran, namun saling menceritakan 

mengenai kondisi mereka, dan biasanya 

guru akan memberi motivasi kepada 

siswa setelah  akhir kelas sharing. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Kusuma 

(2020:101) yaitu diskusi atau sharing 

melalui whatsapp grup sangat membantu 

siswa selama pelaksanaan Pembelajaran 

Jarak Jauh. 

b) Efektivitas Pelaksanaan Pembelajaran 

Jarak Jauh ditinjau dari strategi 

Komunikasi Interpersonal Guru pada 

pelajaran Matematika di SMPN 1 

Sugihwaras 

Salah satu tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui efektivitas 

Strategi Komunikasi Interpersonal guru 

selama pelaksanaan Pembelajaran Jarak 

jauh di SMPN 1 Sugihwaras kelas VII 

pada pelajaran matematika. Setelah 

melihat hasil angket respon siswa 

peneliti dapat memaparkan tentang 

respon siswa terhadap strategi 

komunikasi interpersonal guru selama 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh 

pada pelajaran matematika. 
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1) Respon siswa terhadap pembelajaran Jarak Jauh dengan variasi jawaban sebagai berikut. 

Diagram 3.1 

Siswa setuju pembelajaran Jarak Jauh berbasis e-learning 

 

 

 

 

 

 

2) Respon siswa terhadap pemahaman Materi selama pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh dengan 

variasi jawaban sebagai berikut. 

Diagram 3.2 

Guru membantu siswa memahami materi selama pembelajaran jarak jauh 

     Diagram 3.3 

Kesulitan Siswa dalam memahami materi pembelajaran  selama 

Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Respon siswa terhadap peran guru selama pembelajaran jarak jauh dengan variasi jawaban 

sebagai berikut. 

Diagaram 3.4 

Guru memberi motivasi siswa selama pelaksanaan  
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Pembelajaran Jarak Jauh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Respon siswa terhadap kesulitan selama pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh dengan variasi 

sebagai berikut. 

Diagram  3.5 

Kesulitan siswa selama Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh  

 

Berdasarkan Rekapitulasi angket respon siswa terhadap strategi Komunikasi 

Interpersonal guru, dengan menggunakan rumus presentase maka dapat dicari presentase 

Efektivitas strategi komunikasi Interpersonal guru sebagai berikut : 

 % 

   
                    

                                            
        

  

   69,9 % 

  

 Maka berdasarkan standar penggunaan kriteria dalam penelitian, Respon siswa terhadap 

startegi Komunikasi guru dapat dikategorikan Efektif, yaitu pada skala 69,9 %. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang diteliti, 

peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa 

Strategi Komunikasi Interpersonal yang 

digunakan guru selama Pelaksanaan 

Pembelajaran Jarak Jauh di SMPN 1 Sugihwaras 

tepatnya pada pembelajaran matematika secara 

umun ada tiga Meliputi, Komunikasi guru 

sebagai Strategi Komunikasi Interaktif antara 

guru dan siswa, Komunikasi guru sebagai 

Strategi Peningkatan Pemahaman siswa, 

selanjutnya Komunikasi guru sebagai Strategi 

yang mendukung siswa (Sebagai Motivasi). 

Meskipun dalam pelaksanaannya banyak 

kekurangan, dengan strategi ini diharapkan 

dapat membantu siswa dalam melaksanakan 

Pembelajaran Jarak Jauh selama Pandemi. Dan 

dari angket respon siswa terhadap Efektivitas 

Strategi Komunikasi Interpersonal guru dan 

paparan pada wawancara siswa didapat 

Efektivitas Strategi Komunikasi Interpersonal 

guru dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak 

Jauh dapat dikategorikan Efektif, yaitu pada 

skala 69,9%. 
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