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ABSTRAK 

 

Rindang Luxyantika, L100100118, POLA KOMUNIKASI 

PADAHUBUNGAN JARAK JAUH ANAK TERHADAP ORANGTUA 

DALAM MENJAGA HUBUNGAN(StudiKualitatifPadaMahasiswa Program 

InternasionalUniversitasMuhammadiyah Surakarta Yang Berasal Dari 

LuarNegeri), SKRIPSI, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas 

Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 

 

Pola komunikasi merupakan bentuk atau hubungan antara dua atau lebih 

dalam proses penyampaian dan penerimaan pesan. Komunikasi merupakan 

aktivitas dasar yang dilakukan manusia. Tidak ada manusia yang tidak terlibat 

dalam komunikasi. Komunikasi yang dilakukan anak terhadap orangtua 

padahubungan yang berdekatan bisa berjalan dengan lancar karena komunikasi 

dilakukan setiap hari. Berbeda jika komunikasi yang dilakukan anak terhadap 

orangtua adanya hubungan jarak jauh, tidak dapat dipungkiri intensitas 

komunikasi yang dilakukan anak terhadap orangtua menjadi jarang. Terbukti 

dengan adanya hubungan jarak jauh yang dialami oleh mahasiswa program 

internasional Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang berasal dari luar 

negeri. Dengan adanya perbedaan jarak dan perbedaan waktu komunikasi anak 

terhadap orangtua tidak lagi secara tatap muka langsung melainkan dengan 

menggunakan media sebagai penghubung komunikasi anak terhadap 

orangtua.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif dengan pemilihan informan secara sampling purposif 

(purposive sampling) yaitu, mengambil subjek yang berfokus kepada mahasiswa 

program internasional UMS yang berasal dari luar negeri. Objek peneliti ini 

adalah tentang bagaimana pola komunikasi pada hubungan jarak jauh anak 

terhadap orangtua dalam menjaga hubungan. Pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara menggunakan pedoman wawancara agar wawancara tetap berada pada 

fokus penelitian dan data dianalisis melalui tiga alur yaitu; reduksi data, sajian 

data, dan penarikan kesimpulan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola 

komunikasi pada hubungan jarak jauh anak terhadap orangtua dalam menjaga 

hubungan yaitu terdapat dua macam pola komunikasi: pola komunikasi yang 

pertama merupakan pola komunikasi sekunder, dimana komunikasi yang 

dilakukan didukung dengan adanya kecanggihan teknologi informasi. Selanjutnya 

adalah pola komunikasi linear, komunikasi yang dilakukan dengan tatap muka 

namun adakalanya komunikasi bermedia, komunikasi biasanya dilakukan adanya 

perencanaan sehingga komunikasi yang dilakuakan lebih efektif. 

 

Kata Kunci : Komunikasi Antarpribadi, Pola Komunikasi, Hubungan anak dan  

orangtua. 


