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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam sebuah keluarga komunikasi menjadi kunci penting terbentuknya 

sebuah keluarga yang harmonis, tanpa ada komunikasi dari setiap anggota 

keluarga untuk saling berinteraksi satu dengan lainnya maka bisa dikatakan 

kondisi keluarga tersebut kurang harmonis. Dalam sebuah keluarga inti yang 

terdiri dari ayah, ibu dan anak yang tinggal di dalam satu rumah setiap harinya 

mereka pasti berinteraksi seperti, ayah berbicara dengan ibu begitupun 

sebaliknya, ayah berbicara dengan anak ibu berbicara dengan anak dan hal ini 

terjadi setiap hari bahkan setiap saat dan terjadi secara langsung atau secara tatap 

muka. Namun beda dengan sebuah keluarga inti yang terpisah jarak atau mereka 

tinggal di kota yang berbeda. 

Komunikasi dalam keluarga yang tinggal tidak dalam satu rumah atau 

tinggal di beberapa tempat/kota berbeda yang artinya dimana sang ayah bekerja di 

luarkota, ibu dirumah sebagai ibu rumah tangga, anak pertama sudah bekerja di 

kota berbeda, anak kedua sedang melanjutkan sekolah ke jenjang universitas di 

kota berbeda pula dan anak ketiga bersekolah di kota tempat asal dan tinggal 

bersama sang ibu. Dalam hal ini komunikasi yang biasa mereka lakukan setiap 

harinya untuk saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya di sebut 

komunikasi jarak jauh. Keluarga ini biassa menggunakan teknologi yang telah ada 

saat ini untuk berkomunikasi, seperti telepon menggunakan handphone (hp), 
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short message service (sms), menggunakan media social untuk berkirim gambar 

untuk mengetahui bagaimana kondisi mereka satu sama lain tanpa harus bertemu 

langsung, maka dari itu internet sangat dibutuhkan untuk keluarga seperti ini 

untuk tetap saling menjaga komunikasi yang baik. Karena internet menjadi hal 

utama dan paling penting untuk berkomunikasi keluarga ini bisa disebut denga 

keluarga “nettie”, dimana mereka lebih sering menggunakan internet dengan 

smartphone yang hampir setiap anggota keluarga memilikinya. 

Internet memungkinkan komunikasi person to person misalnya antara 

ayah dan ibu, komunikasi seperti ini disebut komunikasi interpersonal. 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap 

muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi oarng lain secara 

langsung, baik secara verbal atau nonverbal. Seperti yang dikemukakan oleh 

(Mulyana, 2008:81) komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi antara 

orang-orang secara tatap-muka, yang memungkinkan setiap pesertanya 

menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal ataupun non verbal. 

Beda dengan komuniksi yang terjadi antara orang tua dan anak dalam hal ini 

masuk dalam komuikasi keluarga. Komunikasi dalam sebuah keluarga sangatlah 

penting, sebab tanpa adanya komunikasi yang baik di antara anggota keluarga 

maka tidak akan tercipta sebuah keluarga yang harmonis.  Komunikasi juga 

sangat berperan penting dalam sikap dan perilaku sang anak, apakah dengan 

kondisi ornag tua dan anak yang tinggal berjauhan tetapi sang anak tetap 

mendapatkan haknya, berupa perhatian dari orang tua. Maka dari itu pola 
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komunikasi yang terjadi dalam keluarga yang terpisah jarak/kota berbeda  

cenderung berbeda dengan pola komunikasi yang terjadi dengan keluarga yang 

tinggal setiap harinya di satu rumah.  

Menurut Harold Lasswell, cara yang baik untuk menggambarkan 

komunikasi adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, who says what in 

which channel to whom with what effect? Atau siapa mengatakan apa dengan 

saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana (Deddy Mulyana: 2008). 

Komunikasi adalah jantung dari sebuah hubungan personal.Keberlangsungan 

sebuah hubungan personal tergantung dari kemampuan kita dalam melakukan 

komunikasi secara efektif agar tercipta kepuasan dalam hubungan.Kita harus 

paham untuk mengungkapkan perasaan, kebutuhan dan gagasan kepada orang 

lain. Sehingga mereka aman dan nyaman untuk terbuka serta jujur kepada kita. 

Komunikasi juga penting dalam sebuah hubungan keluarga antara ayah,ibu dan 

anak. Keluarga adalah suatu system yang terdiri atas individu-individu yang 

berinteraksi dan saling bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya dan saling 

mengatur. Keluarga merupakan tempat awal kita belajar tentang komunikasi dan 

tempat kita bagaimana belajar untuk berpikir mengenai komunikasi. 

Pada jaman serba modern seperti ini banyak sekali para orang tua yang 

menyekolahkan anaknya di luar kota atau bahkah di luar negeri, hal ini bertujuan 

agar sang anak mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik menurut orang tua 

si anak tersebut. Kadang hal ini juga terjadi diantara orang tua, antara ayah dan 

ibu rela berpisah tempat tinggal demi mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih 

 



4 
 

baik sehingga mengharuskan diantara mereka pergi jauh keluar kota hingga 

keluar negeri demi menafkahi anggota keluarga. Hal ini yang menyebabkan 

seluruh anggota keluarga harus terpisah jarak yang cukup jauh antara ayah,ibu 

dan anak-anaknya. Mereka juga mungkin memiliki waktu untuk bertemu dan 

berkumpul satu keluarga utuh bisa jadi hanya jangka waktu 1 bulan sekali atau 

mungkin bahkan hanya 1 tahun sekali tergantung moment  yang ada seperti 

halnya, libur panjang dan hari raya.  Karena mereka terpisah secara jarak yang 

cukup jauh sehingga menyebabkan waktu berkomunikasi yang berkurang 

dibandingkan dengan keluarga yang hidup bersama-sama dalam satu rumah yang 

sama setiap harinya. Tetapi mereka tetap bisa melakukan komunikasi kapan saja 

dan dimana saja mereka berada semau mereka dengan menggunakan kecanggihan 

teknologi yang ada saat ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya. 

Penelitian ini mengarah pada pola komunikasi keluargayang tinggal 

terpisahdi kota berbeda yang dialami oleh keluarga bapak Giri Asianto. Keluarga 

yang peneliti maksud adalah keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan tiga 

orang anak mereka tinggal secara terpisah setiap harinya di kota berbedasehingga 

mengharuskan mereka berkomunikasi menggunakan telephone atau media social 

yang terhubung pada jaringan internet.  

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan sebagai berikut “Bagaimana Pola Komunikasi Keluarga Yang 
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Tinggal Terpisah di Kota Berbeda Yang terjadi Pada Keluarga Bapak Giri 

Asianto”? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan 

dari penelitan ini adalah untuk mengungkapkan kembali pengalaman anggota 

keluarga yang tinggal terpisah di kota berbeda dalam berkomunikasi sehingga 

terlihat sebagai suatu pola tertentu. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

A. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

karya ilmiah selanjutnya, khususnya dalam memahami model-model 

komunikasi interpersonal dalam keluarga serta pengaruhnya untuk sebuah 

keluarga yang tinggal terpisah di kota berbeda.  

B. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya dam 

civitas akademika universitas Muhammadiyah Malang pada umumnya. 

2. Manfaat Prakmatis 

A. Memberikan bahan dan ide penelitian untuk dikembangkan lebih lanjut 

dalam situasi dan kondisi lain, bagi kalangan akademis pada umumnya 

dan khususnya pada mahasiswa komunikasi yang akan mengadakan 

penelitian di bidang interpersonal maupun komunikasi keluarga. 

B. Penelitian ini mampu mengantarkan peneliti untuk melengkapi 

persyaratan menyelesaikan pendidikan strata – 1. 
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