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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tidak ada seorang manusia yang tidak terlibat dalam komunikasi karena setiap 

orang pasti melakukan komunikasi. Dimanapun tempatnya dan dengan siapapun kita 

bisa melakukan komunikasi. Pada dasarnya komunikasi merupakan sebuah proses 

dimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan. Kata komunikasi 

dalam bahasa inggris berasal dari bahasa latin yaitu communis yang berarti “sama”. 

Komunikasi menunjukkan bahwa ide atau pikiran, makna atau informasi dibagikan 

secara merata (Mulyana, 2010:46). Pasti setiap orang mempunyai perbedaan dalam 

cara berkomunikasi dengan orang lain. 

Komunikasi Interpersonal adalah kegiatan yang sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari, tetapi tidak mudah untuk memberikan definisi yang dapat kita 

terima. Proses bertukar informasi dan pemahaman antara dua orang atau lebih dalam 

suatu kelompokdengan berbagai efek dan umpan balik disebut juga komunikasi 

interpersonal. Proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau 

sekelompok orang memiliki dampak, dengan beberapa dampak dan beberapa umpan 

balik langsung menurut DeVito. 

Aktivitas dasar seorang manusia adalah berkomunikasi. Tanpa melakukan 

komunikasi berarti kita bisa dianggap hidup individu dan tidak memerlukan orang 

lain. Komunikasi yang efektif akan mengarahkan pada hal yang positif dan lebih 

baik. Dalam anggota keluarga komunikasi yang baik memungkinkan hubungan yang 

saling bekerja sama antara pengingat dan saran, supaya tidak terjadi kesalah pahaman 

dalam komunikasi tersebut. Dalam sebuah proses komunikasi terdapat keterbukaan 

pada orang tua terhadap anak maupun sebaliknya, sehingga anak akan merasa lebih 

nyaman ketika mencurahkan isi hatinya kepada orang tua mereka. Dalam kehidupan 
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sehari hari seperti dirumah tangga atau tempat kerja orang bisa berhubungan satu 

sama lain.  

Perkembangan zaman yang terus berkembang akan mempengaruhi setiap 

keluarga untuk membentuk anggota keluarga menjadi individu yang cerdas. Karena 

itu, banyak orangtua yang ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak 

mereka. Para orangtua juga rela terpisah jauh dengan anak mereka demi masa depan 

dan cita-cita yang akan dicapai oleh anak yang mereka cintai. Hal ini karena menurut 

para orangtua banyak sekolah dan universitas memiliki kualitas yang baik berada di 

luar kota dari tempat tinggal mereka. Sehingga para orangtua tetap memberikan 

motivasi agar anaknya tetap mendapat pendidikan yang terbaik walau harus tinggal 

terpisah dengan orangtua.   

Keluarga merupakan unit terkecil dari kehidupan sosial manusia, orang tua dan 

anak bisa dikategorikan sebagai komunikasi interpersonal. Dalam kelompok dua 

orang komunikasi yang terjadi bisa melalui saling bertatap muka (face to face). 

Komunikasi interpersonal juga dapat mengubah perilaku dan dapat melihat langsung 

respon lawan bicara kita bagaimana. Tentu saja, itu juga akan berbeda termasuk 

bagaimana berkomunikasi antara anak dan orang tua. Antara anak dan orang tua 

terjadi komunikasi interpersonal, karena saat sedang berkomunikasi diantara mereka 

tidak di atur secara formal saat mengobrol. Mengiriman dan menerimaan pesan antara 

dua orang atau kelompok akan memiliki dampak dan umpan balik merupakan proses 

komunikasi interpersonal menurut DeVito (Zuhri, 2009:82).  

Setelah munculnya telepon seluler seperti handphone (HP) sebagai alat untuk 

memudahkan kita berkomunikasi, kita dapat menggunakan media ini untuk bertukar 

informasi melalui panggilan seluler, message, chatting dan internet (facebook, 

browsing, chat dan lainnya). Sebuah media yang biasanya digunakan manusia untuk 

berkomunikasi disebut ponsel.  

Komunikasi yang dilakukan bersama teman dan orang tua berbeda. Tiap 

keluarga pasti ingin berdekatan setiap waktu dengan anaknya. Karena itu, jika anda 
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tidak berkomunikasi dengan orang lain, orang tidak akan menemukan kehidupan 

yang baik. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, keluarga adalah syarat utama 

bagi pertumbuhan anak dan saat kecil anak tumbuh dan berkembang bersama orang 

tua dilingkungan. Orang tua menjadi peran terpenting secara langsung atau tidak 

langsung untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak (Slater 

(Elizabeth Hurlock 1974:353). 

Dalam kehidupan sekarang ini, banyak pengalaman berkomunikasi jarak jauh 

antara orang tua dan anak. Sang anak harus menggapai cita citanya ke perguruan 

tinggi untuk membahagiakan orang tuanya, maka dari itu sang anak mau tidak mau 

tinggal terpisah dari orang tuanya. Dari hasil perkawinan antara perempuan dan laki 

laki melahirkan seorang anak, maka untuk orang tua harus memberi contoh dan 

didikan yang baik kepada anak di dalam keluarga  

Hubungan jarak jauh yang terjadi diharapkan dapat dikomunikasikan secara 

efektif sehingga hubungan ini dapat bekerja dengan baik. Tanggung jawab utama 

bagi anggota keluarga untuk “Berbicara” satu sama lain termasuk elemen komunikasi 

verbal dan nonverbal yang membantu mengembangan konsep diri yang kuat untuk 

semua anggota keluarga, terutama anak. Namun karena perbedaan tempat tinggal, 

sang anak harus berhubungan jarak jauh dengan orang tuanya supaya bisa 

melanjutkan studi di daerah lain. Dalam hubungan jarak jauh ini sering terjadi 

masalah karena orang tua kurang mengawasi dan memberikan waktu bertemu sangat 

sedikit.  

Permasalahan komunikasi jarak jauh antara orang tua dengan anak ini menarik 

untuk diteliti sebab pada umumnya anak dengan orang tua berhubungan dekat atau 

sering berkomunikasi tatap muka karena tinggal dalam satu rumah. Orang tua dengan 

anak memiliki kedekatan emosional satu sama lain dan kedekatan batin, hal itulah 

yang menjadikan hubungan komunikasi antara orang tua dengan anak menjadi dekat. 

Seorang anak pasti ingin berkomunikasi dengan ibu atau ayahnya walaupun sekedar 

basa-basi atau curhat mengenai perkuliahannya. Begitupun orang tua pasti ingin 
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berkomunikasi dengan anaknya walaupun hanya mengingatkan untuk makan saja. 

Tetapi lain halnya dengan orang tua dan anak yang tidak tinggal serumah atau tinggal 

berjauhan karena perbedaan jarak dan tempat. Komunikasi yang terjadi tidak lagi 

seperti tinggal serumah karena komunikasi dilakukan menggunakan media seperti 

telepon tidak berkomunikasi secara tatap muka. 

Penggunaan sebuah media dianggap sudah benar jika antara orang tua dan anak 

akan menjaga sikap terbuka, saling percaya, mendukung, dan empati. Hubungan 

komunikasi interpersonal yang baik akan membuat komunikasi yang lebih efektif dan 

harmonis antara keduanya.  

Tujuan berkomunikasi dalam keluarga adalah memberikan nasehat yang 

mendidik, informasi yang bermanfaat, dan membuat bahagia anggota keluarga yang 

lain, sementara itu tujuan mahasiswa melakukan komunikasi bersama orang tuanya 

untuk mendapat nasihat, masukan, dan saran. Bila orang tua berkomunikasi dengan 

sangat baik kepada anaknya, maka anak akan merasa semakin lebih senang dan 

terbuka jika sedang bercerita dengan orang tuanya.  

Proses komunikasi adalah serangkaian kegiatan untuk menyampaikan pesan 

supaya mendapatkan umpan balik dari penerima pesan dan mengarah pada cara 

komunikasi. Ada tiga model komunikasi yang digunakan saat interaksi antara orang 

tua dan anaknya, yaitu model komunikasi Stimulus – Respon (S-R), pola ABX, dan 

model Interaksional. Proses “aksi – reaksi” merupakan bagian dari pola komunikasi 

model Stimulus – Respon (S-R), orang tua menggunakan anak sebagai objek 

komunikasi merupakan bagian dari model ABX. Dalam model interaksi, model 

komunikasi menunjukkan bahwa ada interaksi aktif dalam keluarga, yang dapat 

menyampaikan informasi tertentu dari anak kepada orang tua. Mahasiswa yang 

tinggal terpisah dari orang tua mereka menghadi berbagai masalah. 

Perencanaan hubungan keluarga biasanya berasal dari ilmu mengetahui diri 

sendiri dan mengenal diri seseorang, berinteraksi dalam suatu hubungan yang sudah 

dikenal dan pengetahuan. Sekelompok ingatan atau terorganisir akan digunakan 



 

5 
 
 

 

orang-orang untuk berinteraksi dengan orang lain dapat disebut skema.Rencana 

hubungan keluaga dibagi menjadi beberapa tingkatan dari umum ke khusus. Ada 3 

skema keluarga yang dapat dipahami, yaitu: Pertama, pemahaman rata-rata orang 

tentang hubungan. Kedua, seberapa banyak yang dia ketahui mengenai hubungan 

keluarga. Ketiga, pengetahuan tentang hubungan dengan anggota keluarga lainnya. 

Menurut Fitzpatrick dan rekan, komunikasi keluarga tidak diacak (random), tetapi 

dimodelkan berdasarkan program tertentu yang menentukan bagaimana anggota 

keluarga berkomunikasi. Ada 4 tipe keluarga Komunikasi Keluarga dengan Pola 

Konsensual, Komunikasi Keluarga dengan Pola Laissez-faire, Komunikasi Keluarga 

dengan Pola Protektif dan Komunikasi Keluarga dengan Pola Pluralistic 

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat terlihat bagaimana pola komunikasi 

yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap orang tuanya dan hambatan apa yang 

terjadi, disini peneliti ingin untuk melakukan penelitian ini dan menulisnya dalam 

skripsi berjudul “Komunikasi Interpersonal Jarak Jauh Antara Orang Tua Dan Anak 

(Studi Pada Mahasiswa Fisip Yang berasal Dari Luar Daerah)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut pernyataan diatas, masalahnya dapat dinyatakan sebagai berikut: 

1. Bagaimana komunikasi interpersonal jarak jauh antara orang tua dan 

anak yang terjadi? 

2. Hambatan apa saja yang terjadi padakomunikasi interpersonal jarak 

jauh antara orang tua dan anak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Supaya dapat mengetahui bagaimana pola komunikasi interpersonal jarak jauh 

antara anak dan orang tua serta mengetahui hambatan apa saja terjadi saat anak 

tinggal jauh dari orang tua mereka. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Akademik 

 Menambah pengalaman penulis dalam bidang ini dan mungkin 

berguna untuk pengembangan ilmiah di masa depan, terutama 

untuk siswa yang merantau dan orang tua. 

 Dapat menyumbangkan ide dan informasi tentang komunikasi 

yang terjadi maupun sebaliknya.  

 

2. Manfaat Praktisi 

 Diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam mejalin 

hubungan jarak jauh.  

 Meningkatkan pemahaman orang tua tentang komunikasi 

interpersonal jarak jauh.  


	BAB I PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian

