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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Dari hasil wawancara yang diperoleh, serta diskusi tentang pola komunikasi 

interpersonal jarak jauh antara orang tua dan anak yang berasal dari luar daerah, maka 

penulis dapat menyimpulkan bahwa Komunikasi yang digunakan oleh mahasiswa 

adalah komunikasi konsensual   dan komunikasi laissez-faire, karena bisa dilihat di 

atas dari 10 mahasiswa ada 6 mahasiswa yang menggunakan pola komunikasi 

konsensual karena para mahasiswa sering melakukan komunikasi dengan orang 

tuanya. Pada pola komunikasi ini mebuat hubungan orang tua dan anak semakin 

harmonis dan efektif. Mahasiswa yang sering melakukan komunikasi dengan orang 

tuanya mereka akan lebih enak saat mengobrol dan mereka juga sering bertukar cerita 

yang sedang dialami. Sedangkan 4 mahasiswa lainnya menggunakan pola komunikasi 

laissez-fair karena mereka bila berkomunikasi dengan orang tua hanya ada maunya 

saja dan jarang sekali melakukan komunikasi, pada pola ini dapat dilihat bahwa 

hubungan antara anak dan orang sangat kurang harmonis dan kurang efektif. 

Mahasiswa yang kurang berkomunikasi dengan orang tuanya cinderung lebih sedikit 

bercerita dan malu untuk meceritakan yang sedang dialami.Media yang paling sering 

digunakan oleh mahasiswa untuk menghubungi orang tuanya adalah media elektronik 

seperti ponsel. Mereka juga menggunakan aplikasi Whatsapp untuk berkomunikasi 

dan sering juga melakukan videocall supaya mereka bisa melihat keadaan satu sama 

lain. Hambatan yang sering terjadimeliputi hambatan manusiawi dan teknis seperti 

waktu, ekonomi, signal seluler kurang stabil dan terdapat gangguan suara. 
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5.2 SARAN 

Adapunsaran yang dapat peneliti sajikan sebagai berikut : 

 Mahasiswa yang tinggal jauh dari orang tuanya harus sering melakukan 

komunikasi secara intensif supaya merasa lebih nyaman bila mengobrol 

dengan orang tuanya. 

 Sebaiknya mahasiswa harus memberikan informasi kondisi agar orang tua 

mereka tidak merasa khawatir dengan keadaan anaknya yang tinggal jauh 

dari orang tuanya. 

 Mahasiswa sebaiknya harus mengingat pesan orang tuanya dan mereka 

harus mengubah sikapnya mengarah yang lebih baik. Ini dapat membantu 

proses pendewasaan dan membuat mahasiswa menjadi tanggung jawab 

terhadap apa yang ia lakukan selama berjauhan dari orang tuanya.  
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