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Abstrak 

Komunikasi merupakan aktivitas dasar yang dilakukan manusia.Tidak ada 

manusia yang tidak terlibat dalam komunikasi.Cara berkomunikasi dengan 

masing-masing orang pasti memiliki perbedaan. Termasuk cara berkomunikasi 

anak terhadap orangtua, tentunya juga akan berbeda. Terbukti dengan adanya 

hubungan jarak jauh yang terjadi pada mahasiswa program internasional 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berasal dari luar negeri. Yang 

biasanya anak berkomunikasi terhadap orangtua secara tatap muka langsung tetapi 

dengan adanya perbedaan jarak dan waktu komunikasi yang dilakaukan anak 

terhadap orangtua tidak lagi bertatap muka langsung. Penelitian ini 

menggambarkan bagaimana pola komunikasi pada hubungan jarak jauh anak 

terhadap orangtua dalam menjaga hubungan. Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang 

dilakukan dengan wawancara menggunakan pedoman wawancara. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi pada hubungan jarak jauh 

anak terhadap orangtua adalam menjaga hubungan terdapat dua macam pola 

komunikasi yaitu pola komunikasi sekunder dan pola komunikasi linear. 

 

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

 orangtua. 
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A. Pendahuluan 

Komunikasi interpersonal  

sebagai “proses pengiriman dan 

penerimaan pesan antar dua 

orang atau diantara sekelompok 

kecil orang-orang dengan 

beberapa efek dan beberapa 

umpan balik seketika”. 

Berdasarkan definisi DeVito, 

komunikasi interpersonal dapat 

berlangsung antara dua orang 

yang sedang berdua-duaan seperti 

suami istri yang sedang 

berbincang-bincang, atau antar 

dua orang dalam suatu 

pertemuan, misalnyaantara 

penyaji makalah dengan salah 

seorang peserta seminar dan 

ketika seorang ayah memberi 

nasehat kepada anaknya yang 

nakal dan sebagainya (DeVito 

dalam Zuhri, 2009:82). 

Komunikasi interpersonal 

juga merupakan komunikasi yang 

terjadi dalam keluarga. 

Komunikasi dalam keluarga 

dapat berlangsung dari anak ke 

orangtua, orangtua ke anak, anak 

ke anak ataupun timbal balik 

secara silih berganti. 

Hubungan anak terhadap 

orangtua umumnya memiliki 

kedekatan satu sama lain. Namun 

pada kenyataannya kedekatan 

anak terhadap orangtua harus 

terpisahkan oleh jarak.Karena 

suatu alasan yaitu, sebagai anak 

yang sedang menuntut ilmu, dan 

mendapat kesempatan untuk 

mengikuti program beasiswa 

pertukaran mahasiswa 

internasional. Yang menuntut 

sang anak pergi meninggalkan 

negara asal untuk menuntut ilmu 

ke negara lain, dan pada akhirnya 
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terjadi hubungan jarak jauh anak 

terhadap orangtua. 

Dengan adanya hubungan 

jarak jauh anak terhadap orangtua 

yang berbeda negara, sehingga 

terdapat perbedaan waktu antara 

negara satu dengan negara lain. 

Namun tetap saja seorang anak 

pasti ingin selalu menjaga 

hubungan dan berkomunikasi 

dengan orangtua, meskipun 

komunikasi  yang dilakukan anak 

terhadap orangtua tidak lagi bisa 

secara tatap muka langsung. Hal 

ini terjadi karena pada umumnya 

anak memiliki kedekatan batin 

dan kedekatan emosional 

terhadap orangtua, meskipun 

tidak lagi tinggal satu rumah. 

Adanya hubungan jarak 

jauh ini, diharapkan komunikasi 

yang dilakukan anak terhadap 

orang tetap efektif agar hubungan 

anak terhadap orangtua tetap 

terjalin dengan baik. 

B. Rumusan Masalah  

Bagaimana pola 

komunikasi pada hubungan jarak 

jauh anak terhadap orangtua 

dalam menjaga hubungan ? 

C. Tinjauan Pustaka 

1. Konsep Komunikasi 

Komunikasi pada 

hakikatnya adalah sebuah 

proses penyampaian pesan 

oleh komunikator kepada 

komunikan. Kata komunikasi 

atau communication  dalam 

bahasa Inggris berasal dari 

kata Latin communis  yang 

berarti “sama”. Komunikasi 

menyarankan bahwa suatu 

pikiran, suatu makna, atau 

suatu pesan dianut secara 

sama (Mulyana, 2010:46). 
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Sedangkan menurut 

Harold D. Lasswell (Cangara, 

2006:18) mendefinisikan 

komunikasi adalah “siapa 

yang menyampaikan, apa 

yang disampaikan, melalui 

saluran apa, kepada siapa, dan 

apa pengaruhnya”. 

2. Komunikasi Antarpribadi 

Menurut Mulyana, 

(2010:81) komunikasi 

antarpribadi (interpersonal 

communication) adalah 

komunikasi antar orang- orang 

secara tatap muka, yang 

memungkinkan setiap 

pesertanya menangkap reaksi 

orang lain secara langsung, 

baik secara verbal ataupun 

nonverbal. Bentuk khusus dari 

komunikasi antarpribadi 

adalah komunikasi diadik 

(dyadic communication) yang 

melibatkan hanya dua orang, 

seperti suami-istri, dua 

sejawat, dua sahabat dekat, 

guru-murid, dan sebagainya. 

3. Pola Komunikasi 

Menurut DeVito 

(Permata, 2013:3-4), pola 

komunikasi terdiri dari empat 

macam yaitu, pola komunikasi 

primer, pola komunikasi 

sekunder, pola komunikasi 

linear dan pola komunikasi 

sirkuler :  

Pola komunikasi primer 

merupakan suatu proses 

penyampaian oleh 

komunikator kepada 

komunikan dengan 

menggunakan suatu simbol 

sebagai media atau saluran. 

Dalam pola ini terbagi 

menjadi dua lambang, yaitu 

lambang verbal dan nirverbal. 
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Lambang verbal yaitu bahasa, 

yang paling sering digunakan, 

karena bahasa mampu 

mengungkapkan pikiran 

komunikator. Sedangkan 

lambang nirverbal yaitu 

lambang yang digunakan 

dalam berkomunikasi yang 

bukan bahasa, namun 

merupakan isyarat dengan 

menggunakan anggota tubuh 

antara lain; mata, kepala, 

bibir, tangan dan lain 

sebagainya. 

Pola komunikasi 

sekunder adalah proses 

penyampaian oleh 

komunikator kepada 

komunikan dengan 

menggunakan alat atau sarana 

sebagai media kedua setelah 

memakai lambang pada media 

pertama. Komunikator yang 

menggunakan media kedua ini 

karena yang menjadi sasaran 

komunikasi yang jauh 

tempatnya, atau banyak 

jumlahnya. Dalam proses 

komunikasi secara sekunder 

ini semakin lama akan 

semakin efektif dan efisien, 

karena didukung oleh 

teknologi informasi yang 

semakin canggih. 

Pola Komunikasi Linear 

di sini mengandung makna 

lurus yang berarti perjalanan 

dari satu titik ke titik yang lain 

secara lurus, yang berarti 

penyampaian pesan oleh 

komunikator kepada 

komunikan sebagai titik 

terminal. Jadi, dalam proses 

komunikasi ini biasanya 

terjadi dalam komunikasi tatap 

muka (face to face), tetapi 
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juga adakalanya komunikasi 

bermedia. Dalam proses 

komunikasi ini, pesan yang 

disampaikan akan efektif 

apabila ada perencanaan 

sebelum melaksanakan 

komunikasi. 

Pola Komunikasi 

Sirkular Sirkular secara 

harafiah berarti bulat, bundar 

atau keliling. Dalam proses 

sirkular itu terjadinya 

feedback atau umpan balik, 

yaitu terjadinya arus dari 

komunikan ke komunikator, 

sebagai penentu utama 

keberhasilan komunikasi. 

Dalam pola komunikasi 

seperti ini, proses komunikasi 

berjalan terus yaitu adanya 

umpan balik antara 

komunikator dan komunikan. 

 

D. Metode Penelitian 

Informan penelitian ini 

terdiri dari lima informan yaitu, 

dua mahasiswa Thailand, satu 

mahasiswa Jordania, satu 

mahaiswa Palestina dan satu 

mahasiswa dari Saudi Arabia 

yang berasal dari program 

internasional Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

Dalam penenitian ini 

menggunakan teknik analisis data 

bersifat deskriptif dengan 

menggunakan Analisis Interaktif, 

yakni transformasi data ke dalam 

bentuk yang mudah dipahami dan 

diinterpretasikan; proses 

penyusunan, mengurutkan data 

untuk menyajikan informasi 

deskripsi. Dalam model ini 

terdapat tiga komponen yang 

terdiri dari reduksi data, sajian 

data, dan penarikan kesimpulan 
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atau verifikasi (Subandi, 

2011:178). 

a. Reduksi Data (Data 

Reduction) 

Reduksi data merupakan 

cara yang dilakukan peneliti 

dalam melakukan analisis 

untuk mempertegas, 

memperpendek, membuat 

fokus, membuang hal-hal yang 

tidak penting dan mengatur 

data sedemikian rupa sehingga 

dapat menarik kesimpulan 

atau memperoleh pokok 

temuan. Proses berlangsung 

hingga laporan akhir selesai 

atau dengan kata lain bahwa 

data adalah proses seleksi, 

penafsiran, penyederhanaan 

dan abstraksi data kasar. 

b. Sajian Data (Data Display) 

Supaya mendapat 

gambaran yang jelas tentang 

data keseluruhan, yang pada 

akhirnya akan dapat 

menyusun kesimpulan, maka 

peneliti berusaha 

menyusunnya ke dalam 

penyajian data dengan baik 

dan jelas agar dapat 

dimengerti dan dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan 

(Conclusion Drawing) 

Dalam penelitian ini 

seleksi data, penarikan 

kesimpulan sudah dimulai dari 

proses awal diperolehnya data. 

Sehingga setiap data telah 

dicek keakuratan dan 

validitasnya maka peneliti 

dapat mengambil sebuah 

kesimpulan. 

E. Hasil dan Pembahasan 

Dari hasil penelitian yang 

telah didapat dari lima informan 

(mahasiswa) yang semuanya 
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merupakan mahasiswa program 

internasional Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang 

berasal dari luar negeri. Maka 

untuk mengetahui pola 

komunikasi jarak jauh anak 

terhadap orangtua dalam menjaga 

hubungan adalah sebagai berikut. 

1. Media 

Pada pola komunikasi 

jarak jauh media sangat 

berperan penting dalam proses 

komunikasi yang dilakukan 

anak terhadap orangtua. 

Media yang digunakan pada 

setiap anak juga berbeda-beda, 

ada yang menggunakan 

telepon dan ada juga yang 

memanfaatkan perkembangan 

media dengan menggunakan 

media baru seperti facebook, 

twitter, chatting, dan skype. 

Media apapun yang digunakan 

sama saja yang terpenting 

dapat mempermudah 

komunikasi jarak jauh yang 

dilakukan anak terhadap 

orangtua. 

2. Intensitas Komunikasi 

Dalam penelitian ini, 

intensitas komunikasi yang 

dilakukan anak terhadap 

orangtua berbeda-beda 

tergantung pada masing-

masing anak. Ada anak yang 

melakukan komunikasi 

terhadap orangtua seminggu 

sekali atau bahkan dua kali 

dalam seminggu, namun ada 

pula komunikasi yang 

dilakukan anak terhadap 

orangtua dua minggu sekali. 
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3. Alasan Anak Melakukan 

Komunikasi Terhadap 

Orangtua 

Setiap anak pasti 

memiliki alasan dan lamanya 

pembicaraan (durasi) yang 

berbeda-beda saat 

menghubungi orangtua. Ada 

anak yang menghubungi 

orangtua lima sampai sepuluh 

menit namun ada pula dua 

sampai lima menit lamanya 

pembicaraan (durasi), 

tergantung hal apa yang 

dibicarakan anak terhadap 

orangtua. 

Hal-hal yang menjadi 

topik pembicaraan anak 

terhadap orangtua antara lain 

mengenai kabar orangtua, 

pelajaran di bangku kuliah, 

mengenai pengalaman anak 

tinggal di Indonesia, namun 

ada pula anak yang 

menghubungi orangtua selalu 

menanyakan uang disela-sela 

pembicaraan anak dengan 

orangtua.  

4. Hambatan-Hambatan 

Ada beberapa faktor 

hambatan dalam hubungan 

jarak jauh yang dirasakan 

anak terhadap orangtua dalam 

menjaga hubungan yaitu 

hambatan waktu, hambatan 

profesi, hambatan penguasaan 

media dan hambatan saluran 

komunikasi. 

5. Solusi Hambatan 

Adapun beberapa solusi 

hambatan pada saat anak 

menghubungi orangtua 

pertama, menggunakan 

berbagai media komunikasi 

yang ada; kedua, harus bisa 

membagi waktu; dan ketiga, 



12 
 

anak harus lebih sering 

menghubungi orangtua 

meskipun tidak lama sekedar 

hanya menanyakan kabar 

orangtua dalam hal ini 

setidaknya itu cukup 

membantu komunikasi dan 

menjaga hubungan anak 

terhadap orangtua tetap 

berjalan dengan baik. 

Menurut Sutcliffe, 

hubungan anak dengan orang 

tua merupakan sumber 

emosional dan kognitif bagi 

anak (Ervika, 2005:2). Adanya 

ikatan emosional komunikasi 

yang dilakukan anak terhadap 

orangtua, akan tetap  berjalan, 

meskipun nerjauhan .  

Dalam penelitian ini, 

terdapat dua jenis pola 

komunikasi pada hubungan 

jarak jauh anak terhadap 

orangtua dalam menjaga 

hubungan yaitu pola 

komunikasi sekunder dan pola 

komunikasi linear. Pertama, 

pola komunikasi sekunder, 

proses penyampaian pesan 

atau proses komunikasi yang 

dilakukan komunikator 

kepada komunikan dengan 

menggunakan alat atau media 

komunikasi sehingga 

komunikasi yang dilakukan 

efektif dan efisien karena 

didukung oleh teknologi 

informasi yang semakin 

canggih. Adanya hubungan 

jarak jauh anak terhadap 

orangtua, penggunaan alat 

atau media komunikasi sangat 

membantu dalam hal 

komunikasi anak terhadap 

orangtua terlebih dalam hal 

menjaga hubungan. 
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Kedua, pola komunikasi 

dalam proses komunikasi ini 

penyampaian pesan oleh anak 

sebagai komunikator terhadap 

orangtua sebagai komunikan 

sebagai titik terminal. 

Biasanya terjadi dalam 

komunikasi tatap muka (face 

to face), tetapi juga 

adakalanya komunikasi 

bermedia. Dalam proses 

komunikasi ini, pesan yang 

disampaikan akan efektif 

apabila ada perencanaan 

sebelum melaksanakan 

komunikasi. 

Pada hubungan jarak 

jauh komunikasi yang 

dilakukan tidak terlepas 

dengan penggunaan media, 

selain itu biasanya anak 

melakukan perencanaan 

sebelum melakukan 

komunikasi terhadap orangtua. 

Seperti adanya perbedaan 

waktu atau kesibukan masing-

masing harus menyesuaikan 

dengan waktu di negara asal 

ketika anak ingin 

menghubungi orangtua dan 

biasanya merencanakan hal-

hal yang akan dibicarakan 

anak terhadap orangtua, 

seperti anak mengalami 

kejadian-kejadian atau 

mendapatkan pengalaman 

baru, anak akan berencana 

menghubungi orangtua dan 

menceritakan yang disarakan 

anak terhadap orangtua. 

Dengan menggunakan 

media komunikasi dan hal-hal 

yang dibicarakan anak 

terhadap orangtua inilah 

merupakan cara anak dapat 

melakukan komunikasi dan 
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tetap menjaga hubungan 

terhadap orangtua meskipun 

menjalani hubungan jarak 

jauh. 

F. Kesimpulan 

Setelah dilakukannya 

analisis dalam penelitian ini, 

dapat disimpulkan bahwa. Pola 

komunikasi pada hubungan jarak 

jauh anak terhadap orangtua 

berdampak baik dalam menjaga 

hubungan. Dianggap baik karena 

terdapat dua pola komunikasi 

pada hubungan jarak jauh anak 

terhadap orangtua yaitu pola 

komunikasi sekunder dan pola 

komunikasi linear. 

G. Saran 

Penelitian ini dapat 

dijadikan gambaran atau dapat 

dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai pola komunikasi pada 

hubungan jarak jauh anak 

terhadap orangtua dengan 

menggunakan metode 

fenomenologi. 
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Palupi, MA selaku Dosen 

Pembimbing I dan Bapak M. 

Toharuddin, MA selaku Dosen 

Pembimbing II, yang telah 

berkenan meluangkan waktu 

untuk memberikan pengarahan, 

masukan serta dukungan kepada 
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