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BAB IV 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Profil Penelitian 

Pada tahun 1964 berdasarkan gagasan para pemimpin dan pemimpin 

wilayah Malang Muhammadiyah berdiri. UMM pertama kali didirikan sebagai 

cabang dari Universitas Mohammadiyah di Jakarta dan dikelola oleh Yayasan 

Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Jakarta dan Notaris De. R. Sihojo 

Wongsowidjojo didirikan di Jakarta One. 71, tertanggal 19 Juni 1963. Awalnya, 

UMM memiliki tiga jurusan, yaitu: Jurusan Ekonomi, Fakultas Hukum dan 

Pendidikan Guru Pendidikan Agama (FKIP). Yayasan yang di independen dan 

implementasi pada 1 Juli 1968 resmi di lakukan.  

 Universitas Muhammadiyah Malang adalah organisasi 

Muhammadiyah dan semboyannya adalah "Dari Muhammadiyah ke Bangsa". 

UMM saat ini mengelola 11 perguruan tinggi, termasuk 1 program pascasarjana 

dan 3 program doktoral. Dalam tiga program ini, ada 3 program studi diploma, 

35 program studi sarjana 1, 11 program studi pascasarjana, 3 program gelar 

doktor dan 4 program profesional.Terdapat lebih dari 30.000 mahasiswa yang 

berkuliah di UMM.  Para mahasiswa UMM yang sedang menimba ilmu di 

kampus ini banyak yang berasal dari luar Kota atau Kabupaten Malang, luar 

Provinsi Jawa dan bahkan dari luar negeri. Kampus ini juga memiliki sekitar 

1.127 orang dosen, 597 orang karyawan serta 400 orang Profesor dan Doktor. 

Fakultas yang kemudian ditambahkan adalah Fakultas Teknik, yaitu pada 

tahun 1977. Pada tahun 1980 dibuka pula Fakultas Pertanian, kemudian 

menyusul Fakultas Peternakan. Antara tahun 1983 sampai dengan 1993, 

ditambahkan jurusan-jurusan baru dan ditingkatkan status jurusan-jurusan yang 

suudah ada. Yang terakhir, pada tahun 1993 Universitas Muhammadiyah 
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Malang membuka Program Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen 

dan Magister Sosiologi Pedesaan. Sampai tahun akademik 1994/1995 ini, 

Universitas Muhammadiyah Malang telah memiliki 9 fakultas dan 25 

jurusan/program studi tingkat strata Si, dua program studi strata-S2, dan satu 

akademi /strata-D3 Keperawatan. Pada rentang tiga puluh tahun perjalanan 

UMM ini (1964- 1994), perkembangan yang paling berarti dimulai pada tahun 

1983-an. Sejak saat itu dan seterusnya UMM mencatat perkembangan yang 

sangat mengesankan, balk dalam bidang peningkatan status Jurusan, dalam 

pembenahan administrasi, penambahan sarana dan fasilitas kampus, maupun 

penambahan dan peningkatan kualitas tenaga pengelolanya (administrasi dan 

akademik). Tahun 2009, UMM menggabungkan Fakultas Pertanian dan 

Fakultas Peternakan-Perikanan menjadi Fakultas Pertanian dan Peternakan agar 

sesuai dengan konsorsium Ilmu-ilmu Pertanian.  

Dalam bidang sarana fisik dan fasilitas akademik, kini telah tersedia tiga 

buah kampus: Kampus I di Jalan Bandung No. 1, Kampus II di Jalan 

Bendungan Sutami No. 188a, dan Kampus III (Kampus Terpadu) di Jalan Raya 

Tlogo Mas. Dalam bidang peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga akademik, 

telah dilakukan (1) rekruitmen dosen-dosen muda yang berasal dari berbagai 

perguruan tinggi terkemuka di pulau Jawa, (2) Peningkatan kualitas para dosen 

dengan mengirim mereka untuk studi lanjut (S2 dan S3) di dalam maupun di 

luar negeri. Berkat perjuangan yang tidak mengenal berhenti ini, maka kini 

Universitas Muhammadiyah Malang sudah menjelma ke arah perguruan tinggi 

alternatif. Hal ini sudah diakui pula oleh Koordinator Kopertis Wilayah VII 

yang pada pidato resminya pada wisuda sarjana Universitas Muhammadiyah 

Malang tanggal 11 Juli 1992, mengemukakan bahwa UMM tergolong 

perguruan tinggi yang besar dan berprospek untuk menjadi perguruan tinggi 

masa depan yang berkualitas.  
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Dengan kondisi yang terus ditingkatkan, kini Universitas Muhammadiyah 

Malang dengan bangga tetapi rendah hati siap menyongsong masa depan, untuk 

ikut serta dalam tugas bersama "mencerdaskan kehidupan bangsa" dan 

"membangun manusia Indonesia seutuhnya" dalam menuju menjadi bangsa 

Indonesia yang bermartabat dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.  

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 

Muhammadiyah Malang pada awalnya bernama Fakultas Kesejahteraan Sosial 

didirikan pada tanggal 11 Juli tahun 1968 sebagai afilial dari Fakultas 

Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dua tahun kemudian 

(1970) berubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial (FIS), dan sekaligus mulai berdiri 

sendiri lepas dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat itu FIS baru 

mengembangkan satu jurusan yaitu Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan 

status terdaftar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor: 022/A/I/1975 tertanggal 16 April 1975 dengan fasilitas 

kampus yang berada di Jl. Bandung No.1 Malang. Sekarang semua perkuliahan 

diselenggarakan di kampus III UMM Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang. Saat 

ini FISIP UMM memiliki 5 program studi (prodi), yaitu; Prodi Ilmu 

Kesejahteraan Sosial, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi, dan 

Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu juga menyelenggarakan program 

Internasional, yaitu Program ACICIS (Australian Consortium for In Country 

Indonesian Studies), Pusat Studi ASEAN (PSA), dan Pusat Kajian Sosial 

Politik (PKSP) yang menghasilkan Jurnal Sospol. FISIP UMM saat ini 

dipimpin oleh dekan Dr. Rinikso Kartono, M.Si untuk periode 2018-2021. 

Dekan dibantu oleh jajaran wakil dekan yakni Wakil Dekan 1 Dr. Dyah Estu 

Kurniawati, M.Si, Wakil Dekan 2 Dr. Tutik Sulistyowati, M.Si dan Wakil 

Dekan 3 Zen Amirudin, M.MedKom. 
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 Pada tahun 2017, Universitas Muhammadiyah Malang sekali lagi 

diakreditasi oleh Institution A. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang 

diundangkan oleh Komite Akreditasi Pendidikan Tinggi Nasional (BAN-PT), 

yang bernomor 3289 / SK / BAN-PT / Akred / PT / IX / 2017. Selain itu, 

Universitas Mohammadiyah Malang terus mencapai sertifikasi internasional 

melalui berbagai lembaga sertifikasi dunia, seperti Jaminan Kualitas Jaringan 

Universitas ASEAN (AUN-QA) dan Komite Sertifikasi Teknologi Rekayasa 

(ABET). Sejak Agustus 2016, UMM telah menjadi anggota asosiasi AUN-QA. 

Hingga tiga program pembelajaran telah terdaftar tahun ini dan seemua 

disetujui oleh AUN-QA. 

Juga pada tahun 2017, Universitas Muhammadiyah Malang 

memenangkan lagi Anugerah Kampus Unggulan (AKU) 2017 dan AKU 

Kartika Award yakni anugerah yang diberikan kepada perguruan tinggi yang 

selama tiga tahun berturut-turut meraih AKU. Sejauh ini, Universitas 

Mohammedan Malang telah menempati peringkat pertama selama 10 tahun 

berturut-turut, dan telah mendirikan beberapa sekolah swasta lainnya di distrik 

ketujuh Corpetti, provinsi ketujuh Jawa Timur. Universitas Muhammadiyah 

Malang bekerja sama dengan pihak internal dan eksternal. Universitas 

Muhammad Malang telah membangun berbagai kemitraan berdasarkan trilogi 

pendidikan tinggi, yaitu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. Di bidang pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang 

nyaman bagi mahasiswa dan dosen untuk belajar di luar negeri. Untuk lebih 

meningkatkan pengelolaan kerja sama yang baik, terutama dengan pihak asing, 

UMM mendirikan Biro Kerjasama Internasional (BKLN). Biasanya, tugas 

BKLN adalah menemukan, mengelola, menindaklanjuti dengan unit terkait, 

memantau dan mengevaluasi rencana yang sedang berlangsung. Pimpinan 

Universitas mengetahui semua pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing 

unit. Berbagai kemitraan yang didirikan oleh UMM dalam Kerjasama bersama 



 

51 
 
 

 

Tri Darma dengan Perguruan Tinggi, yaitu di bidang pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian masyarakat. 

Tidak berhenti sampai disitu, BKLN juga kerap mengadakan pameran 

atau pementasan budaya untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Salah 

satu fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang adalah Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) 

Universitas Muhammadiyah Malang pada awalnya bernama Fakultas 

Kesejahteraan Sosial didirikan pada tanggal 11 Juli tahun 1968 55 sebagai 

afilial dari Fakultas Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta. 

Dua tahun kemudian (1970) berubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial (FIS), dan 

sekaligus mulai berdiri sendiri lepas dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. 

Saat itu FIS baru mengembangkan satu jurusan yaitu Jurusan Sosiologi 

memiliki visi menjadi penyelenggara program studi yang unggul dan berdaya 

saing dalam memperjuangkan liberasi umat manusia berdasarkan nilai-nilai 

Islam melalui pengkajian dan pengembangan sosiologi. Tiga konsentrasi yang 

dikembangkan yaitu, Konsentrasi Sosiologi Industri, Sosiologi Pembangunan, 

dan Sosiologi Lingkungan. Dengan pengembangan ini alumni diharapkan 

menjadi analis sosial, konsultan sosial, industri, Aktivis NGO (Non Goverment 

Organization), guru, serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan swasta secara 

profesional. Ketrampilan yang diberikan selama perkuliahan antara lain 

menganalisis dan meneliti persoalan sosial, presentasi masalah sosial dan 

solusinya, mengcover masalah sosial industri, memberikan masukan hubungan 

sosial industri pada pelaku industri, mengelola organisasi dengan pendekatan 

manusiawi, dan ketrampilan menulis di media massa. Untuk mencapai tujuan di 

atas, kegiatan-kegiatan rutin diselenggarakan Jurusan Sosiologi, seperti: 1) 

Magang pada pelaku industri (skala menengah ke atas), 2) Membangun 

kerjasama dengan mitra-mitra strategis (BUMN, Pemerintah Daerah, 

Perusahaan Swasta, NGO, Perguruan Tinggi baik dalam dan luar negeri, dll), 3) 
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Mendatangkan ahli atau praktisi (dari dalam atau luar negeri), 4) Melaksanakan 

perkuliahan dengan banyak melakukan praktek di lapangan. 56 Jurusan 

Sosiologi dilengkapi fasilitas-fasilitas pendukung seperti, laboratorium 

sosiologi, perpustakaan jurusan, laboratorium micro teaching, internet dan 

perpustakaan dengan digital library system. Prospek kerja lulusan Jurusan 

Sosiologi antara lain, pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah 

(BAPPEDA), Badan Penelitian dan Pengembangan (LITBANG), Kementerian 

Kehutanan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan, Badan Pertahanan Nasional. Selain itu bisa menjadi 

konsultan, peneliti, guru atau dosen, serta bekerja di perusahaan swasta dan 

NGO baik dalam maupun luar negeri. 

4.1.1 Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 

 Visi 

Menjadi Universitas ternama dalam mengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni  berdasarkan nilai Islam. 

 Misi 

a. Bekerjasama dengan pihak lain dan saling menguntungkan. 

b. IPTEKS organisasi professional Pendidikan dan pembelajaran. 

c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

d. Melakukan penelitian yang berkontribusi pada perkembangan 

IPTEKS. 

e. Organisasi professional Lembaga universitas nilai Islam.  

f. Mengatur bimbingan dan pengembangan untuk akademik 

berlandaskan nilai Islam dan Kemuhammadiyahan.  
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 Tujuan 

a. Membentuk kelompok akademika yang mampu menguasai dan 

mengembangkan IPTEKS berbasis penelitian. 

b. Untuk mencapai semua kerjasama di bidang IPTEKS bertaraf 

Internasional. 

c. Membuat produk yang berkontribusi pada perkembangan 

IPTEKS. 

d. Menghasilkan produk layanan berbasis penelitian untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

e. Menghasilkan komunitas akademika dengan perilaku yang 

sesuai nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan.  

f. Berdasarkan nilai Islam dan Kemuhammadiyahan, 

profesionalisasi institusi universitas diwujudkan. 

 Sasaran 

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas akademik dalam 

penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.. 

b. Pengembangan komunitas akademik yang mampu menguasai 

dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

c. Meningkatan kuantitas dan kualitas produk penelitian yang 

berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan politik. 

d. Pengembangan produk penelitian yang berkontribusi pada 

perkembangan IPTEKS. 

e. Meningkatan kuantitas dan kualitas produk pengabdian berbasis 

penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

f. Mengembangan produk pengabdian berbasis penelitian untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 



 

54 
 
 

 

g. Peningkatan kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi bertaraf internasional 

h. Pengembangan kerjasama di bidang IPTEKS untuk mencapai 

pengakuan internasional.  

i. Akademik di dalam dan di luar kampus semakin menerapkan 

nilai Islam dan Kemuhammadiyahan  

j. Sikap ramah, toleran, dan modern sebagai pengejawantahan dari 

Islam Berkemajuan meruapakan pengembangan nilai-nilai Islam 

& Kemuhammadiyahan   

k. Berdasarkan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan, perkuat 

lembaga dan unit dalam UMM berdasarkan kebijakan dan tugas 

fungsional. 

l. Peningkatan etika profesional dan perilaku organisasi yang 

sesuai nilai Islam dan Kemuhammadiyahan. 

 

Sumber : Google 
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4.1.2Komunikasi Interpersonal Jarak Jauh Antara Orang Tua Dan Anak 

(Studi Pada Mahasiswa FISIP Yang Berasal Dari Luar Daerah) 

Keluarga merupakan gambaran umum tentang komunikasi interpersonal, 

yang berarti bahwa  proses komunikasi, kedua belah pihak (yaitu, orang tua dan 

anak-anak) memiliki karakteristik mereka sendiri ketika sedang berkomunikasi. 

Saat ini, karakteristik komunikasi yang efektif adalah hubungan komunikasi 

antara anak dan orang tua. Keharmonisan dalam berkomunikasi dapat 

mempengaruhi antara mereka. Jika ada komunikasi yang baik antara orang tua 

dan anak-anak, hubungan ini akan harmonis. Meskipun keduanya akan tetap 

terpisah, hubungan di antara mereka akan tetap harmonis. Jika dalam 

komunikasi antara anak dan orang tua tidak lancar, maka hubungan ini akan 

kurang harmonis diantara mereka. Komunikasi yang baik biasanya dinyatakan 

dalam intensitas percakapan yang baik, misalnya, komunikasi yang dibangun 

setiap hari bahkan dapat dikomunikasikan beberapa kali sehari. Sebaliknya, 

komunikasi yang buruk adalah sebaliknya, seperti seminggu sekali, sekali 

setiap dua minggu, atau bahkan sebulan sekali.  

Pada awalnya hubungan jarak jauh yang terjadi di antara mahasiswa dan 

orang tua memang membuat mereka sedih dan tidak ingin tinggal terpisah. 

Namun seiring berjalannya waktu mereka akhirnya dapat menjalani hal 

tersebut. Berbagai alasan mengapa mahasiswa rela menjalani hubungan jarak 

jauh dengan orang tuanya begitupun sebaliknya. Hal ini dikarenakan para 

orang tua ingin anaknya mendapat pendidikan yang layak dan sesuai dengan 

yang dicita-citakan anaknya, sedangkan anaknya ingin menggapai cita-cita 

dengan melanjutkan kuliah di luar daerah.  

Saat ini komunikasi yang efektif ditandai dengan hubungan komunikasi 

yang terjadi pada orang tua dan anak. Komunikasi antara orang tua dan anak 

akan mempengaruhi hubungan keharmonisan diantaranya. Jika di antara orang 

tua dan anak memiliki komunikasi yang baik, maka hubungan yang terjadi akan 
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harmonis. Walaupun diantaranya akan tinggal terpisah, hubungan mereka akan 

tetap harmonis jika komunikasi masih tetap terjalin. Dan jika di antara orang 

tua dan anak memiliki komunikasi yang kurang baik, maka hubungan yang 

terjadi juga akan kurang harmonis. Komunikasi yang baik biasanya di tandai 

dengan intensitas percakapan yang baik seperti misalnya komunikasi terjalin 

setiap hari atau bahkan sehari bisa lebih dari beberapa kali berkomunikasi. Dan 

komunikasi yang kurang baik adalah sebaliknya seperti misalnya seminggu 

hanya sekali, dua minggu hanya sekali, atau bahkan sebulan hanya sekali saja. 

Metode komunikasi yang cocok untuk anak dan orang tua ialah 

komunikasi Konsensual dan Komunikasi Laissez Faire. Hasil wawancara 

memperoleh jawaban berikut:  

 

1. Dini Andini Saputri  

Saya sering sekali menggunakan media telepon terkadang juga 

melalui SMS bila ingin mengobrol dengan orang tua terkadang saya 

juga menggunakan aplikasi Whatsapp untuk melakukan videocall 

supaya bisa melihat wajah orang tua saya dalam sehari bisa saya 3 kali 

atau lebih menghubungi orang tua. Saat sedang bertelepon kami sering 

bertukar cerita. Dan orang tua saya selalu berpesan jangan tinggalkan 

sholat dan jangan boros. Orang tua saya, Alhamdulillah, selalu percaya 

bahwa meski dalam kondisi jarak jauh, saya tidak perlu repot untuk  

bersusah payah meyakinkan orang tuanya tapi kadang susah 

meyakinkan kalau masalah tugas akhir. 

2. Qonita Tamara El Nuchi 

Saya hampir setiap hari berkomunikasi dengan orang tua dan 

saya berkomunikasi melalui aplikasi chat seperti Whatsapp dan orang 

tua saya yang selalu menghubungi saya terlebih dahulu.Topik 

pembicaraan yang biasa dibahas adalah bercerita lucu atau kejadian 



 

57 
 
 

 

yang dialami. Orang tua saya selalu percaya meskipun dalam keaadan 

jauh karena saya sering menghubungi orang tua bila ada apa-apa. 

Orang tua saya juga sering memberikan pesan seperti jangan lupa solat 

dan makan. Menurut saya komunikasi orang tua dan anak itu sangat 

penting.  

3. Merliyana Wijayanti  

Setiap hari saya berkomunikai dengan orang tua saya 

menggunakan media telepon dan kadang saya juga menggunkan 

aplikasi Whatsapp dan videocall karena orang tua saya juga 

menggunakan aplikasi tersebut. Meskipun tidak terlalu lama 

berkomunikasi tapi saya suka bila bercanda dengan orang tua dan adik 

saya. Saya meyakinkan orang tua saya kalau saya disisni baik-baik saja 

dengan cara tidak mengabaikan telepon dari orang tua terlalu lama 

agar tidak membuat kawatir dengan keadaan saya. Pesan yang sering 

di sampaikan oleh orang tua saya saat sedang telepon adalah harus 

berhati-hati, jaga diri dan harus kuliah yang rajin supaya cepat selesai. 

Menurut saya komunikas orang tua dan anak harus saling terbuka serta 

bertukar pikiran karena dengan ini posisi orang tua maupun anak akan 

otomatis mendapatkan kedudukan yang sesuai porsi masing-masing 

maka bisa lebih saling menghargai dan saling pengertian disertai kasih 

sayang. 

4. Febriyanto Ramadhan  

Dalam seminggu saya bisa 3-5 kali berkomunikasi dengan orang 

tua saya. Media yang saya pake untuk berkomunikasi dengan orang tua 

saya hanya telepon saja karena bila menggunakan aplikasi Whatsapp 

orang tua saya tidak bisa. Adapun hambatan yang sering terjadi adalah 

kehabisan pulsa saat sedang berkomunikasi. Topik yang sering saya 

bicarakan dengan orang tua bertanya kabar dan bercerita tentang apa 
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saja. Menurut saya komunikasi orang tua dan anak harusnya jangan 

ada jarak antara orang tua dan anak, anggaplah orang tua itu sebagai 

teman kita, begitu juga sebaliknya maka apapun yang si anak alami 

akan lebih enak bercerita kepada orang tuanya.  

5. Siska Mega Oktavianita  

Hampir setiap hari saya berkomunikasi dengan orang tua 

menggunakan telepon dan saya juga menggunakan aplikasi Whatsapp 

dan videocall untuk komunikasi. Saat sedang bertelepon orang tua 

selalu memberikan pesan-pesan kepada saya.Adapun hambatan yang 

dirasakan saat oleh siska saat berkomunikasi dengan orang tuanya 

kadang paketan handphone yang habis. Topik yang sering saya 

bicarakan dengan orang tua saya biasanya tentang kehidupan sehari-

hari dan tentang perkuliahan saya. Pesan yang sering disampaikan 

orang tua saya saat sedang telepon adalah mengingatkan tentang solat 

dan makan. Menurut saya komunikasi orang tua dan anak sebaiknya 

wajib dilakukan karena dengan cara berkomunikasi lebih mudah 

meskipun tidak bertemu secara langsung. Menurutku saya komunikasi 

antara orang tua dan anak dalam keluarga memang sebaiknya wajib 

banget karena dengan cara berkomunikasi lebih mudah tidak harus 

bertemu secara langsung.  

6. Aam Ainur Rojik Imani 

Saya jarang berkomunikasi dengan orang tua saya bila kangen 

ingin bertemu baru saya pulang kampung dan media saya gunakan 

adalah telepon atau Whatsapp.Kalau pun menelpon paling bila adaa 

keperluan dan bila ada informasi penting. Dan Pesan yang sering orang 

tua selalu ingatkan adalah jaga diri baik-baik, jangan lupa solat dan 

menanyakan apakah uang jajan masih ada. Dan hambatan yang 

dirasakan saya saat berkomunikasi menurutnya cara pemahaman dan 
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pemikiran orang tua. Menurut saya komunikasi orang tua dan anak 

seharusnya harus sangat dekat karena disaat jauh hubungan batin 

keduanya sangat dekat. 

7. Afrizal Prisetyo Utomo 

saya menggunakan media telepon untuk menyakan kabar orang 

tuanya maupun sebaliknya dan kadang saya menggunakan aplikasi 

Whatsapp untuk mempermudah berkomunikasi. Topik yang sering 

saya bicarakan dengan orang tuanya tentang perkuliahan dan 

kesehatan. Kalau meyakinkan orang tua saya, orang tua selalu percaya 

terhadap saya karena saya selalu memberikan informasi sebaik 

mungkin dan sejujur-jujurnya. Pesan yang sering saya ingat dari orang 

tua saya adalah harus berhati-hati dan jaga diri baik-baik. Adapun 

hambatan yang sering terjadi saat berkomunikasi adalah tidak memiliki 

data seluler ataupun paket data. Menurut saya komunikasi antara orang 

tua dan anak dalam keluarga itu sangat di butuhkan dan perlu.  

8. Shella Graha Prameswara 

Saya jarang berkomunikasi dengan orang tua saya sekalinya 

berkomunikasi saya menggunakan media telepon dan aplikasi 

whatsapp karena gratis dan saat sedang telepon saya sering meminta 

uang jajan. Soal keuangan dan perkuliahan menjadi topik pembicaraan 

yang paling utama. Tidak lupa pula orang tua saya selalu berpesan agar 

ia harus berhati-hati dan jaga kesehatan. Saat berkomunikasi saya 

mendapatkan hambatan yang sering terjadi seperti sinyal yang kurang 

stabil.Orang tua saya gak pernah mengontrol jadwal kuliah. Menurut 

saya komunikasi antara orang tua dan anak itu dalam keluarga itu 

sangat penting. 
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9. Puri Ayu Arinta  

Saya jarang berkomunikasi dengan orang tuanya, biasanya orang 

tuaku yang menghubungi terlebih dahulu. Topik pembicaraan yang 

saya komunikasikan dengan orang tuanya biasanya berujung dengan 

meminta uang untuk keperluan sehari-hari. Pesan yang di ingat saya 

adalah jangan lupa makan, jangan lupa solat dan harus berhati-hati. 

Hambatan saya yang terjadi saat berkomunikasi adalah sinyal ponsel 

yang tidak stabil. Cara saya untuk meyakinkan orang tuanya dengan 

cara melakukan video call saat berada dimana pun. Orang tuaku gak 

pernah mengontrol jadwal kuliahku. Sangat penting sih menurutku 

komunikasi antara orang tua dan anak dalam keluarga.  

10. Novi Isrodiyah 

Saya sih komunikasi sama orang tua hanya 3 kali dalam sebulan, 

itu pun saat sedang berkomunikasi saya selaluminta dikirimi uang 

bulanan. Pesan yang disampaikan orang tua saya pun lumayan sama 

seperti orang tua yang lain yaitu jangan lupa solat, jaga kesehatan dan 

menjaga diri. Cara saya sendiri dalam meyakinkan orang tuanya kalau 

dia baik-baik saja dengan cara melakukan video call. Dan hambatan 

yang sering tak alami adalah kehabisan pulsa, signal, dan hape yang 

mudah mati.Orang tua saya sering menanyakan jadwal kuliah 

saya.Komunikasi antara orang tua dan anak dalam keluarga berjalan 

dengan baik menurut saya.  
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4.1.3Hambatan Komunikasi Interpersonal Jarak Jauh Antara Orang Tua 

Dan Anak (Studi Pada Mahasiswa FISIP Yang Berasal Dari Luar Daerah) 

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya dengan semua informan 

mengenai hambatan-hambatan komunikasi interpersonal jarak jauh anatar orang 

tua dan anak dapat penulis jabarkan sebagaimana pernyataan sesuai dengan 

pendapat masing-masing. Seperti halnya pernyataan informan-informan 

mengenai hambatan teknis yang terjadi, informan Dini Andini S menyatakan 

bahwa: “Kalau hambatan menurut saya ya tentang hambatan teknis kayak 

jarang ada pulsa untuk menelpon orang tua saya dan kadang sinyal yang kurang 

stabil.” 

Selanjutnya pernyataan Siska Mega Oktavianita dan Merliyana 

Wijayanti: “Gangguan jaringan yang kadang kurang stabil dan paling kesal 

kalau tiba-tiba pulsa tidak ada atau paket data yang habis”.  

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan informan anak mengenai 

hambatan semantik, maka dapat dilihat beberapa pernyataan, berikut pernyataan 

Aam Ainur Rojik Imani: “Kalau menurut saya hambatan sematik yang sering 

terjadi karena cara pemahaman saya dan pemikiran orang tua saya selalu 

berbeda” 

Dan selanjutnya hambatan manusiawi, hambatan ini muncul dari masalah 

masalah pribadi yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam 

komunikasi, baik dari pihak orang tua maupun anak, hambatan tersebut seperti 

berikut pernyataan dari informan Qonita Tamara El Nuchi:” Hambatan 

manusiawi yang saya alami ya seperti aku sibuk mengurus perkuliahan.” 

Hal yang sama juga di sampaikan informan Puri Ayu Arinta : “ Hambatan 

manusiawinya ya saya sering sibuk ngurusi kuliah” 
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Ada beberapa hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi jarak jauh 

antara orang tua dengan anak. Hambatan-hambatan ini yang menghambat 

penyampaian pesan antara orang tua dengan anak. Hambatan-hambatan ini juga 

yang menjadikan pola komunikasi menjadi tidak efektif ataupun jarang terjadi. 

Seperti contoh yang dikatakan oleh: 

• Dini Andini Saputri 

“Kalau hambatan menurut saya ya tentang hambatan teknis kayak 

jarang ada pulsa untuk menelpon orang tua saya dan kadang sinyal yang 

kurang stabil.” 

• Qonita Tamara El Nuchi 

“ Kalau hambatan menurut saya sih hambatan teknis yang sering 

saya alami kayak sinyal tidak stabil sama hambatan manusiawi soalnya 

aku sibuk mengurus kuliah.” 

• Merliyana Wijayanti  

“Hamabatan taknis sering terjadi kayak susah sinyal dan gak ada 

paket data untuk menghubungi orang tua.” 

• Siska Mega Oktavianita 

“ Hambatanteknis sih yang terjadi saat berkomunikasi dengan orang 

tua biasanya paketan yang habis karena lupa mengisi.”  

• Febriyanto Ramadhan  

“Kalau menurut saya hambatan teknis saat berkomunikasi dengan 

orang tua ya sering kehabisan pulsa.” 

• Afrizal Prisetyo Utomo 

“ Hambatannya menurut saya sih hambatan teknis soalnya gak 

punya data seluler atau paket data” 

• Aam Ainur Rojik Imani 
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“Kalau menurut saya hambatan sematik yang sering terjadi 

soalnyacara pemahaman saya dan pemikiran orang tua saya selalu 

berbeda” 

 

 

• Shella Graha Prameswara 

“Hambatan teknis sih yang sering terjadi kayak sinyal yang tidak 

stabil saat hujan membuat suara menjadi terputus-putus.” 

• Puri Ayu Arinta  

“Hambatan teknis sama hambatan manusiawi yang terjadi saat 

berkomunikasi ya sinyal ponsel yang tidak stabil dan terlalu sibuk dengan 

urusan kuliah.” 

• Novi Isrodiyah 

“Hambatan teknis sih yang sering terjadi kayak pulsa yang habis, 

signal yang kurang stabil, dan hape yang mudah lowbet yang sering 

terjadi.” 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan 

teknis juga menjadi faktor penghambat berlangsungnya komunikasi jarak 

jauh antara orang tua dan anak. Keterbatasan jaringan merupakan 

fenomena yang terjadi dalam setiap aspek kehidupan dan tekanan waktu 

menciptakan masalah penting dalam proses komunikasi. 

4.2Analisis  Hasil Penelitian 

Dari data yang ditemukan di atas, pembahasan dalam penelitian ini dapat 

dijelaskan dalam dua cara:  

(1) Bagaimana komunikasi interpersonal jarak jauh antara orang tua dan 

anak-anak dari luar daerah  

(2) Hambatan komunikasi apa saja yang terjadi antara orang tua dan anak 
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A. Komunikasi Interpersonal Jarak Jauh Antara Orang Tua Dan Anak 

(Studi Pada Mahasiswa FISIP Yang Berasal Dari Luar Daerah) 

Setelah mengumpulkan data, baik dari wawancara, penelitian, jurnal yang 

berkaitan dengan pembahasan skripsi ini yang diuraikan pada bab sebelumnya 

maka penulis dapat menganalisa sebagai berikut. 

Tak mudah bagi orang tua merelakan dan melepas buah hatinya pergi 

jauh dari kampung halaman, meski dengan alasan mengejar cita-cita. 

Merelakan anak merantau jauh pastilah ada dilema batin yang berkecamuk 

antara senang, sedih, juga kekhawatiran namun terlepas dari itu semua namanya 

orang tua tidak ada yang tidak ingin melihat anaknya tidak sukses, pastilah 

mereka ingin sekali melihat anaknya sukses melebihi mereka, dengan alasan itu 

mau tidak mau orang tua pasti akan mendukung anaknya merantau pergi jauh 

untuk mengejar cita-cita tersebut dengan cara menuntut ilmu di perguruan 

tinggi. Meski berat, orang tua berusaha untuk merelakan kepergian anak-

anaknya untuk merantau, demi masa depan yang lebih baik. Namun sebagai 

anak sering kali lupa akan orang tua di kampung. Kita terlalu merayakan 

kebebasan hidup yang jauh dari pantauan orang tua. Sampai-sampai kita pun 

lupa bahwa ada dua orang tua di rumah yang tiada henti-hentinya 

mengkhawatirkan tentang keadaan kita. Terkadang anak sering menyepelekan 

hal-hal yang sering di anggap remeh, menanyai kabar adalah hal simple namun 

terkadang sulit untuk dilakukan. Maka antara orang tua dan anak sangat di 

perlukan adanya pola komunikasi yang baik. 
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Komunikasi interpersonal ialah komunikasi yang dilakukan oleh dua 

orang atau lebih antara komunikator dengan komunikan. Komunikator akan 

melakukan proses komunikasi kepada komunikan agar komunikasi tersebut 

mencapai tujuan. Kemudian melakukan interaksi yang saling berbalasan dan 

saling  mempengaruhi. Seperti halnya komunikasi yang dilakukan oleh orang 

tua dan anak dikategorikan dalam komunikasi interpersonal atau antarpribadi 

sebagai media penjembatan hubungan orang tua dengan anak. Karena 

komunikasi yang terjadi dalam kelompok kecil yaitu dua orang, saling bertatap 

muka (face to face) saling berbalasan dan juga saling mempengaruhi diantara 

keduanya.  

Bentuk komunikasi interpersonal tidak semata dalam bentuk percakapan, 

tatap muka atau pertemuan fisik secara langsung (face to face). Tetapi juga 

dalam bentuk lain, yaitu dengan menggunakan media sebagai saluran 

komunikasi interpersonal tersebut. setiap orang saat ini dapat melakukan 

komunikasi secara pribadi dengan orang-orang tertentu meskipun tidak tatap 

muka secara langsung karena kondisi letak atau jarak yang berjauhan.   

Dari hasil wawancara antara penulis dengan responden tentang 

bagaimana komunikasi interpersonal jarak jauh antara orang tua dan anak, 

menurut pernyataan dari responden anak bahwa komunikasi yang dilakukan 

bersama orang tua ketika jarak jauh kurang baik. Karena komunikasi yang 

dilakukan tidak secara langsung face to face jadi hanya mengandalkan media 

sebagai saluran komunikasi yang dilakukan, sebagaimana pembahasannya, 

yaitu:  

1. Bersifat Dialog Komunikasi interpersonal jarak jauh yang dilakukan 

antara orang tua dan anak disini bersifat dialog namun melalui media, bukan 

face to face dan pada saat itu secara langsung orang tua ataupun anak dapat 

mengetahui tanggapan dari keduanya.  
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2. Jumlah orang terbatas. Artinya bahwa komunikasi interpersonal hanya 

melibatkan dua orang atau tiga orang lebih dalam berkomunikasi. Seperti 

komunikasi antara orang tua dan anak disini yaitu antara dua orang, jumlah 

yang terbatas ini mendorong terjadinya ikatan secara intim atau dekat antara 

keduanya. 

3. Menggunakan media dan nirmedia. Komunikasi interpersonal itu juga 

melalui media sebagai saluran komunikasi, media yang sering digunakan 

seperti telepon, internet, teleconfrence, dan lainnya. Seperti yang dialami oleh 

orang tua dan anak yang jarak jauh disini, antara orang tua dan anak 

berkomunikasi melalui media. Media yang di pilih oleh orang tua dan anak 

dalam berkomunikasi jarak jauh disini adalah melalui telepon dan sms. Karena 

setiap orang saat ini dapat melakukan komunikasi secara pribadi (interpersonal) 

dengan orang-orang tertentu meskipun tidak tatap muka secara langsung karena 

kondisi letak atau jarak yang berjauhan.  

4. Keterbukaan (openness). Keterbukaan atau sikap terbuka sangat 

berpengaruh dalam menumbuhkan komunikasi antarpridi (interpersonal) yang 

efektif. Keterbukaan adalah mengungkapan reaksi atau tanggapan kita terhadap 

situasi yang sedang dihadapi. Disini anak tidak terlalu terbuka kepada orang tua 

ketika jauh dan bahkan ketika sudah dekat dengan orang tua, begitupun 

sebaliknya dengan orang tua. Karena sama-sama tidak mahu menjadi beban 

pikiran masing-masing. Namun kita berada dirumah baru orang tua terbuka 

kepada sang anak.  

5. Perilaku suportif (supportivenes). Dalam komunikasi interpersonal 

jarak jauh disini, orang tua selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada 

anaknya agar dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Adanya dukungan dalam 

situasi tersebut, komunikasi interpersonal yang terjalin secara jarak jauh antara 
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orang tua dan anak akan bertahan lama karena tercipta suasana yang 

mendukung.  

6. Perilaku Positif (positivenes). Orang tua selalu berfikiran positif 

kepada anak, walaupun tidak bisa melihat langsung apa yang sedang dilakukan 

sang anak karena jarak jauh. Walaupun terdengar kabar yang tidak baik, orang 

tua tidak akan cepat menanggapinya sebelum sang anak yang memberitahukan. 

Orang tua memberikan kepercayaan penuh kepada anaknya dan hanya bisa 

berdoa dan berharap sang anak tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.  

7. Empati (emphaty) Yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain, 

disini dapat kita lihat bahwa antara orang tua dan anak memiliki rasa empati 

diantara keduanya. Dimana rasa empati yang dirasakan sebagai bentuk kasih 

sayang yang diberikan ketika berkomunikasi. Ketika anak mengalami masalah 

dalam hal kuliah, orang tua selalu memberikan motivasi sekaligus semangat 

kepada sang anak. Begitupun sebaliknya, anak juga memiliki rasa empati yang 

sangat tinggi terhadap orang tuanya. Ketika anak mengharapkan sesuatu dari 

orang tuanya, mereka tidak terlalu memaksa orang tua untuk memenuhi 

keinginan mereka. 

 8. Kesamaan (equality) Kesamaan adalah sikap memperlakukan orang 

lain secara horizontal dan demokratis, tidak menunjukkan diri sendiri lebih 

tinggi atau lebih baik dari orang lain karena status, kekuasaan, kekayaan atau 

kecantikan. Komunikasi interpersonal jarak jauh antara orang tua disini 

menunjukkan tidak adanya rasa yang membanding bandingkan, baik itu orang 

tua ataupun anak. 

Dalam kehidupan yang terjadi sekarang ini, hubungan jarak jauh banyak 

dialami oleh orang tua dan anak. Seperti terpisahnya tempat tinggal antara 

keduanya dikarenakan sang anak harus memasuki perguruan tinggi untuk 
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melanjutkan studi kuliah keluar daerah dan menjadi seorang mahasiswa, inilah 

yang membuat anak harus tinggal terpisah dan jauh dari pantauan orang tua.   

Komunikasi dalam keluarga merupakan kegiatan kita sehari-hari. 

Bertukaran pesan antara anggota keluarga adalah suatu kondisi untuk 

memelihara dan memulihkan komunikasi di dalam keluarga. Komunikasi 

sangat bermakna dalam sebuah keluarga. Dalam keluarga komunikasi dapat 

memengaruhi hubungan antar anggota keluarga. Jika ada komunikasi yang baik 

dalam keluarga, maka hubungan yang terjadi dalam keluarga akan harmonis. 

Bahkan jika anak-anak hidup terpisah dari keluarga mereka, jika komunikasi 

masih lancar, hubungan mereka akan tetap harmonis. Orang tua mana yang rela 

berpisah dengan buah hatinya pergi merantau.Ada rasa khawatir bagi orang tua 

saat melepas buah hatinya yang ingin meraih cita-citanya. Anak sering lupa 

untuk menghubungi orang tuanya di kampung, karena sang anak kadang sedang 

asyik bersama teman-temannya mereka tidak tau betapa khawatir orang tua 

mereka dan kadang orang tua mereka menunggu kabar dari anaknya. Sampai-

sampai kita sering menyepelekan hal-hal yang sering dianggap meremehkan 

orang tua kita. Sebaiknya hubungan antara anak dan orang tua diperlukan 

komunikasi interpersonal yang baik. 

Sebenernya orang tua merasa sangat sedih karena harus tinggal jauh dan 

berhubungan jarak jauh dengan anaknya. Ketika menjalin hubungan jarak jauh, 

setiap anak dan orang tua harus berkomunikasi supaya membuat hubungan baik 

dan harmonis, meskipun ini tidak secara langsung bertatap muka, informasi 

masih dipertukarkan antara keduanya melalui media. Dalam komunikasi 

interpersonal, kemampuan komunikasi orang tua dan anak sangat terkait 

dengan hubungan intim antara keduanya, baik di rumah atau dalam situasi lain. 

Menjalin komunikasi intim yang baik, komunikasi yang dilakukan akan 

beroperasi secara efisien. 



 

69 
 
 

 

Hubungan yang harmonis dan baik akan ditandai dengan keefektifan saat 

berkomunikasi begitu juga sebaliknya komunikasi yang kurang baik akan 

mempengaruhi keharmonisan antara anak dan orang tua.Tiap hari kita selalu 

melakukan percakapan dengan siapaun, dalam percakapan tersebut komunikasi 

bisa berjalan dengan baik kalau kita melakukan dengan baik. Sebaliknya, 

komunikasi yang kurang baik yaitu saat berkomunikasi hanya beberapa hari 

dan waktu saja. 

Komunikasi merupakan suatu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh 

manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, komunikasi dapat 

berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan manusia. Dengan berkomunikasi 

mengenai komunikasi jarak jauh orang tua dan anak, dan komunikasi mengenai 

tentang komunikasi keluarga, maka komunikasi yang digunakan sangat 

berpengaruh dan sangat penting dalam menjaga hubungan yang baik antara 

orang tua dan anak. 

Kesalahpahaman atau misscommunication, jika dari awal komunikasi 

antara orang tua dan anak mengalami gangguan, ataupun terjadi kesalahan 

dalam membangun sebuah komunikasi, maka dapat dipastikan pola komunikasi 

itu tidak akan berlangsung secara terus menerus dan hubungan yang sudah 

dibangun akan menjadi kacau. 

Proses komunikasi tidak akan berjalan dengan efektif apabila tidak 

terdapat faktor yang mendukung proses komunikasi tersebut. Adanya jarak jauh 

antara mahasiswa dan orang tua maka faktor yang bisa menjadi pendukung 

dalam proses komunikasi jarak jauh  antara orang tua dan anak adalah adanya 

sarana komunikasi berupa telephone. Dalam komunikasi jarak jauh seperti yang 

dialami mahasiswa dengan orang tua media penghubung handphone sangatlah 

penting untuk mereka berkomunikasi karena mereka tidak bisa berkomunikasi 

secara langsung. Media handphone yang mereka gunakan sangat membantu 
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dalam berkomunikasi karena handphone merupakan satu-satunya media 

komunikasi yang mereka gunakan. 

Adapun skema hubungan dalam keluarga pada mahasiswa dan orang tua 

berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada keluarga yang memiliki 

skema percakapan yang tinggi dan sebagian keluarga memiliki skema tingkat 

kepatuhan rendah/ percakapan yang kurang tinggi. Oleh karena itu, orang tua 

harus memiliki keterampilan mengkomunikasikan segala sesuatunya kepada 

anak, kemudian harus sama-sama memiliki rasa saling menghormati satu 

sama lainnya serta setiap pembicaraan perlu mencari bahan pembicaraan yang 

menarik. Selain itu, meluangkan waktu bersama dan saling memahami dan 

mengerti keinginan keduanya merupakan syarat utama untuk menciptakan 

komunikasi antara orang tua dan anak. 

Adanya jarak tempat dan tempat tinggal yang di alami oleh anak dan 

orang tua merupakan proses komunikasi interpersonal tiding langsung. Agar 

komunikasi tetap berjalan dengan baik mereka harus menggunakan alat 

komunikasi berupa media telepon. Media telepon yang digunakan sangat 

membantu dalam proses berkomunikasi karena dengan menggunakan telepon 

merupakan media komunikasi yang mudah digunakan. Dengan berkembangnya 

teknologi media saat tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi melalui 

telepon, tetapi juga melalui internet, Line, Whatsapp dan banyak aplikasi 

smartphone yang dapat digunakan untuk media komunikasi. Keberadaan media 

komunikasi ini dapat membantu orang tua dan anak yang jauh dari rumah tetap 

mereka untuk tetap melakukan pertukaran yang intens dalam rangka 

membangun hubungan yang baik.  Diyakini bahwa komunikasi langsung lebih 

efektif dibandingkan komikasi jarak jauh yang di alami oleh orang tua dan 

anak. Adapun hasil wawancara dengan peneliti yang diperoleh adalah sebagai 

berikut: 
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1. Pola Komunikasi Konsensual 

Pola komunikasi konsensual adalah percakapan-kepatuhan selalu 

bersifat positif dan tidak ditolak. Bentuk komunikasi keluarga ini 

menekankan komunikasi berorientasi sosial maupun yang berorientasi 

konsep. Tipe keluarga ini memiliki tingkat percakapan dan kesesuain 

yang tinggi. Para orang tua biasanya menjadi pendengar yang baik bagi 

anak-anaknya. Pola ini mendorong dan memberikan kesempatan untuk 

tiap anggota keluarga mengemukakan ide dari berbagai sudut pandang, 

tanpa mengganggu struktur kekuatan keluarga. Pola komunikasi ini 

menekankan hubungan yang harmonis dan komunikasi terbuka antara 

orang tua dan anak, ini adalah pola komunikasi yang baik. Seperti contoh 

yang dikatakan oleh: 

 

 Dini Andini Saputri  

“Saya sering sekali menggunakan media telepon terkadang 

juga melalui SMS bila ingin mengobrol dengan orang tua terkadang 

saya juga menggunakan aplikasi Whatsapp untuk melakukan 

videocall supaya bisa melihat wajah orang tua saya dalam sehari 

bisa saya 3 kali atau lebih menghubungi orang tua. Saat sedang 

bertelepon kami sering bertukar cerita.” 

 Qonita Tamara El Nuchi 

“Saya hampir setiap hari berkomunikasi dengan orang tua dan 

saya berkomunikasi melalui aplikasi chat seperti Whatsapp dan 

orang tua saya yang selalu menghubungi saya terlebih dahulu.” 

 Merliyana Wijayanti  

“Setiap hari saya berkomunikai dengan orang tua saya 

menggunakan media telepon dan kadang saya juga menggunkan 

aplikasi Whatsapp dan videocall karena orang tua saya juga 
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menggunakan aplikasi tersebut. Meskipun tidak terlalu lama 

berkomunikasi tapi saya suka bila bercanda dengan orang tua dan 

adik saya.” 

 Siska Mega Oktavianita  

“Hampir setiap hari saya berkomunikasi dengan orang tua 

menggunakan telepon dan saya juga menggunakan aplikasi 

Whatsapp dan videocall untuk berkomunikasi. Saat sedang 

bertelepon orang tua selalu memberikan pesan-pesan kepada saya.” 

 Febriyanto Ramadhan  

“Dalam seminggu saya bisa 3-5 kali berkomunikasi dengan 

orang tua saya. Ebby menggunakan mediatelepon untuk 

berkomunikasi karena bila menggunakan aplikasi Whatsapp orang 

tua saya tidak bisa.” 

 Afrizal Prisetyo Utomo 

“Dengan menggunakan media telepon saya berkomunikasi 

dengan orang tua untuk menanyakan kabar.” 

Dilihat dari data diatas banyak dari mereka yang menganggap 

bahwa berkomunikasi dengan orang tua itu merupakan suatu hal yang 

wajar yang memang harus mereka dapatkan sebagai seorang anak. 

Anak juga merasa bahwa dalam berkomunikasi orang tua tidak perlu 

mempertahankan statusnya sebagai seorang ibu atau ayah agar mereka 

hormat, karna anak lebih senang jika diajak berkomunikasi secara 

santai, mereka lebih senang jika diajak berkomunikasi seperti dengan 

teman sebaya atau sahabatnya. 

 

2. Pola Komunikasi Laissez Faire 

Tipe keluarga ini kurang banyak bicara dan mudah beradaptasi. 

Dialog dan kepatuhan, tetapi tingkat kepatuhannya rendah merupakan 
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Pola komunikasi laissez-faire. Konsep berorientasi yang rendah ini 

ditandai dengan komunikasi, ini berarti bahwa anak tidak dibimbing 

untuk hidup mandiri, juga tidak memiliki komunikasi yang berorientasi 

sosial. Hubungan yang harmonis dalam bentuk interaksi dengan orang tua 

berarti bahwa anak tidak akan mempromosikan mereka. Anak-anak dan 

orang tua kurang mengerti objek komunikasi, yang menyebabkan 

komunikasi kurang baik. Sama seperti contoh berikut: 

 Aam Ainur Rojik Imani 

“Saya jarang berkomunikasi dengan orang tua saya bila 

kangen ingin bertemu baru saya pulang kampung ” 

 Shella Graha Prameswara 

“Saya jarang berkomunikasi dengan orang tua saya sekalinya 

berkomunikasi saya menggunakan media telepon dan aplikasi 

whatsapp karena grati dan saat sedang telepon saya meminta uang 

jajan.” 

 Puri Ayu Arinta  

“Saya jarang berkomunikasi dengan orang tua, kalau pun 

menghubungi itu orang terlebih dahulu. Biasanya topik pembicaraan 

berujung dengan saya meminta uang untuk keperluan.” 

 Novi Isrodiyah  

“Biasanya saya melakukan komunikasi dengan orang tua saya 

3 kali dalam sebulan, karna keterbatasan pulsa.” 

Oleh karena itu, pola komunikasi utama yang sering digunakan di 

sini adalah "model komunikasi konsensual", yang ditekankan adalah 

hubungan yang terbuka dan harmonis antara anak dan orang tuanya. Hasil 

wawancara dengan 6 mahasiswa membuktikan hal ini. Mereka 

mengadopsi model komunikasi konsensual dengan orang tua mereka. Dan 

mewawancarai 4 mahasiswa yang mengadopsi “model komunikasi laissez 
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faire”, yaitu komunikasi yang dilakukan sangat sedikit antara anak dan 

orangtuanya. Model komunikasi seperti ini tidak baik untuk dilakukan 

karena membuat hubungan tidak baik antara anak dan orang tua, maka 

komunikasi yang terbuka dapat digunakan baik anak maupun orang 

tuasaat sedang tinggal berjauhan. Supaya dengan adanya komunikasi, 

orang tua akan dapat mengetahui kondisi anaknya meski tidak bisa 

bertatap muka secara langsung. 

B. Hambatan Komunikasi Interpersonal Jarak Jauh Antara Orang Tua dan 

Anak dari Luar daerah  

Dalam melakukan komunikasi secara efektif tidaklah mudah, bahkan 

beberapa ahli komunikasi menyatakan bahwa tidak mungkin seseorang 

melakukan komunikasi dengan efektif. Ada banyak hambatan yang bisa 

menyebabkan komunikasi mengalami kesenjangan dan masalah yang dapat 

menghambat jalannya komunikasi tersebut. Kesalahpahaman atau 

misscommunication, jika dari awal komunikasi antara orang tua dan anak 

mengalami gangguan, ataupun terjadi kesalahan dalam membangun sebuah 

komunikasi, maka dapat dipastikan pola komunikasi itu tidak akan berlangsung 

secara terus menerus dan hubungan yang sudah dibangun akan menjadi kacau. 

Dalam skripsi ini saya mengambil beberapa hambatan komunikasi diantaranya: 

1. Mekanik ialah hambatan yang timbul akibat adanya gangguan pada saluran 

komunikasi yang digunakan. Hambatan mekanik yang terjadi antara orang 

tua dan anak disini adalah, tidak ada jaringan ketika ingin berkomunikasi, 

ataupun pulsa habis ketika berkomunikasi. Hal ini dapat menyebabkan 

kegagalan komunikasi yang dilakukan antara orang tua dan anak, dimana 

ketika menyampaikan suatu pesan atau kabar maka akan terhambat karena 

adanya kendala seperti ini, proses dimana komunikasi jarak jauh tidak bisa 

berjalan dengan baik. Jaringan telepon terputus, jaringan sinyal non-verbal 
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yang tidak konsisten, tindakan kita selama komunikasi tidak saling 

memandang, tetapi tetap aktif ketika ada sesuatu Berkomunikasi dengan 

kami akan memengaruhi proses komunikasi yang sedang berlangsung. 

Ketika kita berkomunikasi, gangguan ini mungkin dalam bentuk suara, 

seperti suara udara di telepon, yang membuatnya sulit untuk mendengar 

percakapan di telepon Handphone yang lowbet. 

2. Hambatan semantik yaitu hambatan yang sering terjadi dalam proses 

komunikasi, dimana suatu pesan akan berarti lain pada seseorang dalam 

konteks yang berbeda, hal ini disebabkan adanya gangguan pada 

komunikator karena salah persepsi. Komunikasi interpersonal jarak jauh 

antara orang tua dan anak mengalami persepsi yang salah pada pesan yang 

disampaikan. Seperti halnya yang dirasakan sang anak menurut informan 

anak bahwa susah meyakini orang tua ketika membahas masalah skripsi. 

Karena orang tua melihat kepada sebagian teman atau saudara yang sudah 

selesai kuliahnya. Keliru dalam berbicara karena tergesa gesa saat 

berbicara, Perbedaan makna kata yang sama pengucapanya, Adanya 

pengertian konotatif, Berbeda pandangan yang bisa menyebabkan 

pertengkaran antara anak  dan orang tua, Kata yang didengar tidak bisa 

dipahami karena berbeda arti bagi orang lain. 

3. Hambatan manusiawi ialah masalah yang timbul karena berasal dari dalam 

diri manusia sendiri, hambatan ini muncul dari masalah-masalah pribadi 

yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. 

Diantaranya faktor emosi dan prasangka pribadi, ketika prasangka muncul 

maka dapat mengakibatkan ganguan pada komunikasi yang dilakukan. Dari 

hasil wawancara dengan informan orang tua tidak pernah terkendala dengan 

prasangka yang buruk kepada anak. Selanjutnya hambatan ekonomi, 

hambatan ini diakibatkan minim keuangan sehingga anak harus hemat 

membagi keuangan, dan juga mencari pekerjaan untuk mencukupi 
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kebutuhan disini, karena kalau harap dari orang tua saja tidak akan cukup 

membiayai semua kebutuhan. 
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