
POLA KOMUNIKASI JARAK JAUH  

ANTARA ORANG TUA DAN ANAK  

DALAM MENINGKATKAN TALI SILATURAHMI  

DI JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM 

ANGKATAN 2013 
 

 

 
 
 

Skripsi 

 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Sos)  

dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

 

 

Oleh  

 

ENDAH MITA AYU PERMATASARI 

NPM : 1341010136 

 

 

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam 

 

 

 

 

FAKULTAS DAKWAH & ILMU KOMUNIKASI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

 RADEN INTAN LAMPUNG 

1438 H/ 2017 M 



POLA KOMUNIKASI JARAK JAUH  

ANTARA ORANG TUA DAN ANAK  

DALAM MENINGKATKAN TALI SILATURAHMI  

DI JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM 

ANGKATAN 2013 
 

 

 
 

Skripsi 

 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Sos)  

dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

Oleh  

 

ENDAH MITA AYU PERMATASARI 

NPM : 1341010136 

 

 

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam 

 

 

 

Pembimbing I  : Dra. Siti Binti AZ, M.Si 

Pembimbing II : M. Apun Syaripudin, S.Ag, M.Si 

 

 

 

 

 

FAKULTAS DAKWAH & ILMU KOMUNIKASI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

 RADEN INTAN LAMPUNG 

1438 H/ 2017 M 



ABSTRAK 

POLA KOMUNIKASI JARAK JAUH ANTARA ORANG TUA DAN ANAK 

DALAM MENINGKATKAN TALI SILATURAHMI DI JURUSAN 

KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM ANGKATAN 2013 

OLEH 

ENDAH MITA AYU PERMATASARI 

 

Pola komunikasi merupakan bentuk atau hubungan antara dua atau lebih dalam 

proses penyampaian dan penerimaan pesan. Dalam kehidupan sehari-hari setiap 

orang pasti melakukan komunikasi dengan lingkungan sekitarnya seperti teman dan 

keluarga. Komunikasi yang dilakukan orang tua dan anak pada hubungan yang 

berdekatan bisa berjalan dengan lancar karena komunikasi dilakukan setiap hari. 

Berbeda jika komunikasi yang dilakukan orangtua dan anak yang mengalami jarak 

jauh, tidak dapat dipungkiri intensitas komunikasi yang dilakukan orang tua dan anak 

menjadi jarang. Terbukti dengan adanya hubungan jarak jauh yang dialami oleh 

Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 2013 yang berasal 

dari luar kota. Dengan adanya perbedaan jarak, komunikasi orang tua dan anak tidak 

lagi secara langsung tatap muka melainkan dengan menggunakan media sebagai 

penghubung komunikasi mereka.  

Kemudian yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana pola komunikasi 

jarak jauh antara orangtua dan anak dalam meningkatkan tali silaturahmi pada 

mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2013?  

Apa saja hambatan pola komunikasi jarak jauh antara orangtua dan anak dalam 

meningkatkan tali silaturahmi pada mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam angkatan 2013? 

Selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis 

penelitian lapangan. Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang 

bertujuan untuk melakukan analisis wacana atas pola komunikasi dan hambatan jarak 

jauh antara orang tua dan anak dalam meningkatkan tali silaturahmi di jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 2013. Dan metode pengumpulan data 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

Temuan-temuan dalam Penelitian menunjukkan Pola komunikasi yang digunakan 

oleh Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam terhadap orang tuanya lebih 

dominan ke pola komunikasi konsensual yaitu pola komunikasi yang menekankan 

hubungan yang harmonis dan komunikasi yang terbuka antara satu sama lain, terbukti 

dari wawancara terhadap 10 orang mahasiswa yang 6 orang diantaranya 

menggunakan pola komunikasi konsensual, karena intensitas percakapan mereka 

terhadap orang tuanya hampir terjalin setiap hari. Adapun hambatan komunikasi jarak 

jauh antara orang tua dan anak dalam meningkatkan tali silaturahmi adalah hambatan 

teknis, hambatan semantik, dan hambatan manusiawi. 
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MOTTO 

 

                               

                             

                      

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-

anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh[294], 

dan teman sejawat, Ibnu sabil[295] dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.
1
(QS. An-

Nisaa: 36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
      1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, CV. Diponogoro, Bandung, 2010, QS An-

Nisaa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian ini berjudul “Pola Komunikasi Jarak Jauh Antara Orang Tua 

dan Anak dalam Meningkatkan Tali Silaturahmi di Jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam Angkatan 2013”. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis 

uraikan yaitu: 

Pola Komunikasi. Dalam kamus dijelaskan bahwa pengertian pola komunikasi 

adalah bentuk atau gambaran yang dinyatakan dengan bunyi atau gerak kata yang 

disajikan untuk dipahami dan dipakai sebagai pedoman antara dua orang atau lebih 

dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan yang mengandung arti. Berdasarkan 

pengertian Pola Komunikasi tersebut dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah 

pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan 

dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat di pahami. 

Komunikasi jarak jauh. Komunikasi jarak jauh adalah komunikasi yang terjadi 

dalam jarak yang sangat jauh antara komunikator dan komunikan tidak saling melihat 

dan harus menggunakan alat bantu.
1
 Media komunikasi yang digunakan tidak lagi 

udara, akan tetapi menggunakan bentuk lain seperti kawat/kabel, serat optik, dan 

gelombang elektromagnetik.  

                                                           
      

1
Komunikasi” (On-Line), tersedia di: http//wordpress.com/2012/02/komunikasi.html (13 Februari 

2012). 
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Orang Tua. Orang tua dalam arti luas adalah semua pihak yang mempunyai 

hubungan darah atau keturunan. Sedangkan dalam arti sempit Orang tua meliputi ibu 

dan ayah. Berdasarkan pengertian orang tua diatas maka orang tua yang dimaksud 

adalah ibu dan ayah yang tinggal di luar daerah Bandar Lampung dan tinggal jauh 

dari anaknya. 

Anak. Anak adalah keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.
2
 

Berdasarkan pengertian anak diatas maka anak yang dimaksud adalah Mahasiswa 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Angkatan 2013 yang sedang merantau di Bandar Lampung untuk menuntut ilmu.  

Komunikasi jarak jauh di atas yang dimaksud adalah komunikasi yang 

dilakukan orang tua dan anak dalam jarak yang jauh menggunakan media handphone. 

Silaturahmi. Kata silaturahmi merupakan kata serapan dari bahasa arab yang 

tersusun dari dua kata yang digabungkan, yakni shilah dan rahm yang mempunyai 

dua makna, yang pertama berarti kelembutan atau kasih sayang, yang kedua 

bermakna peranakan (rahim) atau kekerabatan yang masih ada pertalian darah 

(persaudaraan).  

Menurut Al-Qurthubi, silaturahmi memiliki dua arti, yaitu arti secara umum 

dan khusus. Arti secara umun adalah menjalin hubungan terhadap orang-orang yang 

beriman dalam bentuk kasih sayang, nasehat menasehati, saling menolong orang yang 

beriman, adil, bijak dan memberikan hak-hak mereka. Sedangkan makna silaturahmi 

                                                           
      

2
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka,(Edisi 2),1997), h. 35 
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secara khusus yaitu menjalin hubungan kekerabatan kepada keluarga, baik keluarga 

ayah maupun keluarga ibu seperti member nafkah, mengetahui kabar, tidak 

meninggalkan mereka dalam masa-masa sulit.
3
 Pada pendapat yang lain, silaturahmi 

adalah melakukan kebijakan kepada kerabat dengan harta, pelayanan, kunjungan, 

nasehat dan lainnya yang termasuk jalan-jalan untuk menyampaikan kebajikan 

kepada orang lain.
4
 Berdasarkan pengertian Silaturahmi di atas, Maka silaturahmi 

yang dimaksud adalah hubungan kasih sayang yang dibangun antara orang tua dan 

anak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh Islam. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka yang dimaksud dari judul skripsi ini 

adalah bagaimana pola komunikasi jarak jauh antara orang tua dan anak (mahasiswa 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam) yang sedang merantau untuk menuntut 

ilmu dalam menjalin tali silaturahmi mereka. Mengingat adanya jarak antara orang 

tua dan anak yang sedang merantau, maka komunikasi yang terjadi bisa terhambat, 

inilah pentingnya diadakan komunikasi yang menghubungkan antara orang tua dan 

anak agar jalinan antara anak dan orang tua tak terlepas. 

 

 

 

 

                                                           
      

3
Adnan Tharsyah, Manusia Yang Dicintai Dan Dibenci Allah, (Bandung: Mizna Pustaka, 2004), h. 

21 

      
4
Sayid Majdi Fathi, Amal Yang Dicintai Allah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 100 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini : 

1. Pada umumnya orang tua dengan anak berhubungan dekat atau sering 

berkomunikasi tatap muka dan tinggal dalam satu rumah. Tetapi lain halnya 

dengan orang tua dan anak yang tidak tinggal serumah atau tinggal 

berjauhan karena perbedaan jarak dan tempat. Komunikasi di lakukan 

menggunakan media seperti telepon tidak berkomunikasi secara tatap muka. 

Komunikasi jarak jauh ini menimbulkan masalah yaitu komunikasi yang 

terjalin menjadi efektif atau tidak efektif lagi. 

2. Banyaknya mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi khususnya 

mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam yang datang dari 

berbagai daerah untuk menuntut ilmu sehingga mereka memutuskan untuk 

tinggal di daerah dekat kampus UIN  Raden Inten Lampung yang jauh dari 

tempat tinggal orang tuanya. 

3. Tempat, subjek, dan data penelitian mudah untuk di dapatkan oleh peneliti. 

4. Judul ini berkaitan dengan jurusan peneliti. 

C. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan aktivitas dasar yang dilakukan manusia. Tidak ada 

manusia yang tidak terlibat dalam komunikasi. Melalui komunikasi kita menemukan 

diri kita, mengembangkan konsep diri, dan menetapkan hubungan kita dengan dunia 
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di sekitar kita.
5
 Komunikasi pada hakikatnya adalah sebuah proses penyampaian 

pesan oleh komunikator kepada komunikan. Istilah komunikasi berpangkal pada 

perkataan latin Communis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun 

kebersamaan antara dua orang atau lebih, Komunikasi juga berasal dari akar kata 

dalam bahasa latin Communico yang artinya membagi.
6
 Dalam kehidupan sehari-hari 

setiap orang pasti melakukan komunikasi dengan lingkungan sekitarnya seperti teman 

dan keluarga. Komunikasi yang dilakukan berbeda antara teman dan orang tua. Dan 

setiap anak dengan orang tua menghendaki kedekatannya antara satu sama lain, 

bahkan kalau bisa setiap saat. Hubungan jarak jauh antara orang tua dengan anak 

diharapkan adanya komunikasi yang efektif agar hubungan dapat berjalan dengan 

baik. Satu tanggung jawab utama yang dimiliki para anggota keluarga terhadap satu 

sama lain “berbicara” meliputi unsur-unsur komunikasi verbal dan nonverbal dengan 

cara-cara yang akan berkontribusi bagi pengembangan konsep diri yang kuat bagi 

semua anggota keluarga, terutama anak.
7
 

Namun dari kenyataan yang terjadi hubungan antara orang tua dengan anak 

mengalami hubungan jarak jauh karena perbedaan tempat tinggal, sang anak harus 

merantau di daerah lain untuk melanjutkan studi. Ketidak hadiran orang tua setiap 

saat dan setiap waktu akan menyebabkan permasalahan karena kurangnya 

pengawasan dari orang tua dan waktu bertemu sangat sedikit membuat anak dengan 

                                                           
      5Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 13 

      
6
Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, Cet. Ke-13, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),  

h. 20 

      
7
Muhammad Budyatna, Teori Komunikasi Antar Pribadi, (Jakarta: kencana, 2011), h. 169 
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leluasa melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa pengawasan orang tua. 

Dalam hal ini, satu yang harus diingat bahwa masalah komunikasi adalah masalah 

kebiasaan, artinya komunikasi harus dipelihara terus-menerus. Sebenarnya jarak tidak 

terlalu menjadi masalah ketika komunikasi itu sendiri dipelihara dengan baik antara 

orang tua dan anak. Tapi akan menjadi masalah apabila komunikasi jarak jauh itu 

sendiri terabaikan satu sama lain. Dari sinilah permasalahan akan muncul dari suatu 

hubungan antara orang tua dengan anak.  

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 

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.  

Begitu pula komunikasi yang terjadi pada mahasiswa jurusan KPI angkatan 

2013 yang berasal dari luar kota Bandar Lampung mereka ada yang bertempat tinggal 

di kostan, ada juga yang bertempat tinggal di rumah sanak saudaranya, dan ada juga 
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yang tinggal di masjid merangkap sebagai marbot. Terhitung jumlah mahasiswa KPI 

angkatan 2013 yang bertempat tinggal dikostan berjumlah 34 orang sedangkan yang 

tinggal bersama sanak saudaranya berjumlah 5 orang dan yang tinggal di masjid 

merangkap sebagai marbot berjumlah 5 orang, sisanya adalah mahasiswa yang 

tinggal bersama orang tuanya di rumah. Mereka yang jauh dari orang tuanya ada yang 

berkomunikasi secara efektif namun ada pula yang tidak berkomunikasi secara efektif 

bahkan tidak ada komunikasi sama sekali dengan orang tuanya, mereka 

berkomunikasi hanya pada saat mereka membutuhkan sesuatu seperti dalam hal 

ekonomi anak yang meminta dikirimi uang oleh orang tuanya karena habis uang jajan 

atau ingin membeli buku dan membayar uang perkuliahan saja. Jika tidak ada yang 

dibutuhkan mereka tidak akan berkomunikasi dengan orang tuanya. komunikasi 

kurang efektif ini dikarenakan mereka sibuk dengan perkuliahan mereka yang banyak 

tugas dan dikarenakan faktor pergaulan, sering jalan-jalan atau kumpul-kumpul 

dengan teman-teman mereka, sehingga tidak sempat untuk berkomunikasi dengan 

orang tua mereka. 

Hal tersebut memicu terjadinya miss komunikasi antara orang tua dan anak 

yang merantau, bahkan bisa terjadi tali silahturahmi antara keduanya tidak seefektif 

seperti semula. Tentunya dengan adanya permasalahan tersebut tidak hanya  

berdampak pada kegiatan kuliah mahasiswa yang bersangkutan, namun juga 

berdampak pada kehidupan orang tuanya, mulai dari saling berprasangka buruk 

bahkan sampai pada saling mencurigai satu sama lain. Dengan demikian, jelasnya 

dapat dikatakan bahwa keberhasilan dalam berkomunikasi baru akan terlihat berhasil 
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bilamana  satu sama lain mampu menjembatani agar komunikasi tetap berjalan dan 

tercipta dengan baik dan harmonis. 

D. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pola komunikasi jarak jauh antara orang tua dan anak dalam 

meningkatkan tali silaturahmi pada mahasiswa Jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam angkatan 2013? 

2. Apa saja hambatan pola komunikasi jarak jauh antara orang tua dan anak 

dalam meningkatkan tali silaturahmi pada mahasiswa Jurusan Komunikasi 

dan Penyiaran Islam angkatan 2013? 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pola komunikasi jarak jauh antara orang tua dan anak 

dalam meningkatkan tali silaturahmi pada mahasiswa Jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam yang berasal dari luar daerah Bandar 

Lampung. 

b. Untuk mengetahui hambatan pola komunikasi jarak jauh antara orang tua 

dan anak dalam meningkatkan tali silaturahmi pada mahasiswa Jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Hasil penelitian secara garis besar dapat bermanfaat sebagai informasi 

bagi anak untuk tetap menjaga hubungan baik terhadap orang tua 

meskipun berada jauh dari orangtua. Berdasarkan dari hasil penelitian 

tentang pola komunikasi jarak jauh anak terhadap orang tua dalam 

menjaga hubungan  tali silaturahmi (pada mahasiswa Jurusan Komunikasi 

dan Penyiaran Islam), sehingga dapat menerapkan pola komunikasi yang 

efektif.  

F. Tinjauan Pustaka 

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengadakan suatu telaah kepustakaan, 

penulis menemukan skripsi yang memiliki kemiripan judul yang akan penulis teliti, 

judul skripsi tersebut antara lain : 

1. Pada tahun 2004, Ermayanti, NPM 98111735, Dengan judul “Pola 

Komunikasi Antara Ibu dan Anak dalam Membentuk Akhlak”. Berisi 

tentang pola komunikasi yang baik, bagaimana mendidik anak agar memiliki 

akhlak yang baik dengan cara mengajarkan ajaran agama islam sejak dini 

seperti sholat dan mengaji. 
8
 

2. Pada tahun 2014, Walem, NPM 1041010042, Dengan judul “pola 

komunikasi dakwah dalam pembinaan akhlak remaja desa sukanegara 

kecamatan tanjung bintang lampung selatan, Berisi tentang bagaimana pola 
                                                           
      

8
Ermayanti, Komunikasi Antara Ibu dan Anak dalam Membentuk Akhlak, Jurusan Komunikasi 

Penyiaran Islam IAIN Raden Intan, Bandar Lampung, 2004, hal. 8. 
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komunikasi da’i dalam pembinaan akhlak remaja karena permasalahan 

diangkat berdasarkan asumsi bahwa telah adanya indikasi dekadensi moral 

dikalangan remaja mengakibatkan kurangnya rasa hormat para remaja 

terhadap orang tua”.
9
 

3. Pada tahun 2016,  Ricky Darmawan, NPM 1241010014, dengan judul “ 

Komunikasi Keluarga Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Keislaman Kepada 

Remaja Di Desa Tanjung Aman Kota Bumi Lampung Utara”. Skripsi ini 

menganalisis proses komunikasi antara orang tua dengan remaja yang kurang 

baik dalam memberikan pemahaman tentang nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai 

yang ditanamkan menyangkut masalah nilai akidah, nilai ibadah, dan nilai 

akhlak sehingga dengan penanaman nilai-nilai tersebut akan membentuk 

pribadi-pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam .
10

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis dan sifat penelitian 

a.  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, bertujuan 

membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-

fakta atau sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Dan juga untuk lebih 

                                                           
      

9
Walem, Pola Komunikasi Dakwah dalam Pembinaan Akhlak Remaja Desa Sukanegara 

Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Raden 

Intan, Bandar Lampung, 2014, hal. 7. 

      
10

Ricky Darmawan, Komunikasi Keluarga dalam Menanamkan Nilai-nilai Keislaman Kepada 

Remaja di Desa Tanjung Aman Kota Bumi Lampung Utara, Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Raden 

Intan, Bandar Lampung, 2016, hal. 7. 
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mengetahui fenomena-fenomena tentang aspek kejiwaan, perilaku, sikap, 

tanggapan, opini, perasaan, keinginan dan kemauan seseorang atau 

kelompok.
11

 

b.  Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di wilayah sekitar kampus. Tepatnya Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

angkatan 2013. Adapun jika terjadi perubahan tempat, dikarenakan 

peneliti menyesuaikan keberadaan informan yang akan diwawancarai. 

Namun tetap memiliki kriteria tempat yang nyaman dan tenang, untuk 

menghindari adanya gangguan pada saat wawancara berlangsung.  

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.
12

 Selanjutnya dalam 

penelitian ini, populasi yang dipilih erat hubunganya dengan masalah 

penelitian.
13

 Menurut Winarno surachman populasi adalah sekelompok 

subjek manusia, gejala peristiwa yang terlibat dalam peristiwa penelitian.
14

 

Berdasarkan pendapat tersebut yang menjadi populasi ini adalah seluruh 

mahasiswa KPI angkatan 2013 yang berjumlah 80 orang, kemudian dari 

                                                           
       

11
Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32 

      
12

Suharsimi arikunto, prosedu penelitian: suatu pendekatan praktek, (Jakarta: rineka cipta, 1997), 

h. 115 

      
13

Ibid., h. 32 

      
14

Winarno surachman, pengantar penelitian, (bandung: tarsito, 1986), h. 93 
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jumlah tersebut yang merantau atau tinggal jauh dari orang tua berjumlah 45 

orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.
15

 Sampel 

adalah bagian dari populasi, sebagai contoh (master) yang diambil dengan 

menggunakan cara-cara tertentu
16

. Dan jika meneliti sebagian dari elemen-

elemen suatu populasi juga disebut sebagai sampel.
17

 Maka dalam penelitian 

ini penulis menggunakan teknik non rendom sampling yaitu pemberian 

peluang sebagian populasi untuk ditentukan menjadi sampel. 

Penelitian ini penulis menggunakan metode non random dengan jenis 

penulisan (purposive sampling) : “memilih sekelompok subjek yang 

berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai 

sangkutan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya”. 

Berdasarkan pendapat di atas kriteria atau ciri-ciri dalam pengambilan 

sampel penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mahasisiwi  yang tinggal di kost-kostan. 

2. Mahasiswa yang tinggal di rumah keluarga. 

3.  Mahasiswa yang tinggal di masjid yang merangkap tugas sebagai marbot. 

                                                           
      

15
Suharsimi arikunto, op.cit,. h. 104 

      
16

Ibid., h. 119 

      
17

Rosady Ruslan, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 139 
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Berdasarkan kriteria di atas, maka yang memenuhi syarat untuk dijadikan 

sampel penelitian berjumlah 10 orang. Dan guna melengkapi data penelitian 

penulis mengambil informan dari orang tua mahasiswa sebanyak 2 orang. 

3. Metode  Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang penulis gunalan adalah:  

a. Metode Wawancara 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.
18

 Peneliti melakukan wawancara dengan 

menggunakan pedoman wawancara (interview guide) agar wawancara tetap 

berada pada fokus penelitian. Wawancara dilakukan kepada informan 

dengan menggunakan interpreter. Interpreter hanya membantu proses 

penerjemahan karena adanya keterbatasan penguasaan bahasa pada peneliti, 

namun proses wawancara kepada informan tetap dilakukan oleh peneliti. 

Informan dipilih secara purposif untuk menggali informasi dari informan; 

yakni pada mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 

2013. 

 

 

 

                                                           
      

18
Sugiono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif R&D, (Bandung: alfa beta, 2014), h. 231  
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b. Metode Observasi 

Metode Observasi adalah pencatatan dan pengamatan fenomena-

fenomena yang diselidiki. 

1. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. 

2. Teknik pengamatan juga dimungkinkan melihat dan mengamati sendiri 

kemudian mencatat prilaku dan kejadian bagaiman yang terjadi pada 

keadaan sebenarnya. 

3. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi 

yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan 

yang langsung diperoleh. 

4. Sering terjadi keraguan pada peneliti, jangan-jangan data yang 

dijaringnya ada yang menceng atau bias. 

5. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-

situasi  yang rumit.
19

 

c .   Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data melalui catatan peristiwa yang 

sudah berlalu.
20

 mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, notulen rapat, lengger, 

agenda, dan lain sebagainya 

                                                           
      

19
Meleong Lexi J, Metedologi penelitian Kualitatif,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999) 

      
20

Sugiono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif R&D, (Bandung: alfa beta, 2014), h. 231 
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Pendapat di atas dapat dipahami bahwa metode dokumentasi adalah 

mencari data yang dimuat dalam catatan, buku-buku dan sebagainya. 

Metode ini penulis gunakan untuk mengungkap data tentang sejarah 

singkat dan profil Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, keadaan 

mahasiswi dan data tentang mahasiswi yang masih aktif dalam perkuliahan. 

4. Metode Analisa Data 

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan 

dirumuskan tema dan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.
21

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa data yang bersifat kualitatif, 

yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskritif analisis, yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga prilakunya yang nyata, 

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
22

 

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskritif, yaitu 

dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti.
23

 

Setelah itu penulis mengambil kesimpulan akhir data-data yang telah dianalisa. 

Sehingga penulis dapat mengetahui pola komunikasi jarak jauh antara orang tua dan 

                                                           
      

21
Cholid Narbuka, Dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aska, 1997), h. 105 

      
22

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Nurmatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja 

Grafindo,1998), h.12 
      

23
Ibid, h. 29 
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anak dalam meningkatkan tali silaturahmi di mahasiswa Jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam Angkatan 2013. 
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BAB II 

POLA KOMUNIKASI JARAK JAUH ANTARA ORANG TUA DAN ANAK 

DALAM MENINGKATKAN TALI SILATURAHMI 

 

 

A. Pola Komunikasi 

1. Pengertian Pola Komunikasi 

Pengertian pola komunikasi merupakan kata jadian yang berasal dari kata pola 

dan komunikasi. Dalam kamus dijelaskan bahwa pengertian pola adalah suatu bentuk 

atau gambaran yang dinyatakan dengan bunyi atau gerak kata yang disajikan pada 

orang lain untuk dipahami dan dipakai sebagai pedoman.
1
 Sedangkan istilah 

“komunikasi” berpangkal pada perkataan latin “communication, communis, 

communico” yang berarti kebersamaan, membagi, hubungan, kabar, pengumuman 

dan pemberitahuan.
2
 Menurut Bernard dan Gary menjelaskan komunikasi adalah 

penyampaian informasi, gagasan, idea tau ketrampilan, melalui lambang-lambang 

atau simbol-simbol kepada orang lain untuk merubah sikap dan tingkah laku.
3
 

Sebuah definisi singkat dibuat oleh Harold D. Lasswel bahwa cara yang tepat 

untuk menerapkan tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan “siapa yang 

menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa 

pengaruhnya”. 

                                                           
      

1
Depdiknas , Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 2007), h. 885 

      
2
Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, Cet. Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 

h. 18 

      
3
Berelson Bernard and Gerry A. Steiner, Human Behavior: An Inventory of Scientific Finding, 

(New York: Harcourt Brace Javanovich, 1964), h. 527 
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Everett M.Rogers seorang pakar sosilogi pedesaan amerika yang telah banyak 

memberi perhatian pada studi riset komunikasi. Khususnya dalam hal penyebaran 

inovasi membuat definisi bahwa: “komunikasi adalah proses di mana suatu ide 

dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk 

mengubah tingkah laku mereka.” 

Definisi ini kemudian dikembangkan oleh Rogers bersama D. Lawrence 

Kincaid sehingga melahirkan suatu definisi baru yang menyatakan bahwa: 

“komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau 

melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya 

akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.
4
 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat dipahami bahwa pola 

komunikasi adalah suatu bentuk atau jenis gambaran yang dinyatakan dengan 

bunyi/gerak dari sang komunikator kepada komunikan untuk melakukan pertukaran 

informasi agar mudah dipahami dan dimengerti dalam rangka merubah sikap mental 

dan perilaku seseorang. 

Dengan kata lain, pola komunikasi mengandung pemahaman ajakan dengan 

perkataan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan tentang suatu pesan 

di mana komunikan dapat menimbulkan umpan balik (feedback) kepada komunikator 

sehingga kedudukan komunikan dapat beralih menjadi komunikator, keduanya saling 

beralih fungsi dan peran sepanjang berlangsungnya proses komunikasi. 

 

                                                           
      

4
Riyono Pratiko, Berbagai Aspek Komunikasi, (Bandung: Remaja Karya, 1987), h. 11 
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2. Komunikasi Efektif 

Komunikasi efektif adalah komunikasi yang tepat sasaran, berhasil guna, atau 

mencapai tujuan, menyampaikan informasi, menghibur, atau membujuk. Komunikasi 

dikatakan efektif jika informasi, pemikiran, atau pesan yang disampaikan dapat 

diterima dan dipahami dengan baik sehingga menciptakan kesamaan persepsi, 

mengubah prilaku, atau mendapatkan informasi (menjadi tahu atau paham). Lima hal 

yang harus diperhatikan dalam komunikasi efektif adalah respek, empati, audibel, 

jelas, dan rendah hati.
5
 Kemudian yang akan di jelaskan sebagai berikut: 

 Respek 

Komunikasi harus diawali dengan sikap saling menhargai (Respectfull 

attitude). Adanya penghargaan biasanya akan menimbulkan kesan serupa 

(timba balik) dari si lawan diskusi. Orang tua akan sukses berkomunikasi 

dengan anak bila ia melakukan dengan penuh respek. Bila ini dilakukan 

maka anak pun akan melakukan hal yang sama ketika berkomunikasi dengan 

orang tua atau orang di sekitarnya. 

 Empati 

Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri kita pada situasi dan 

kondisi yang dihadapi orang lain. Syarat utama dari sikap empati adalah 

kemampuan untuk mendengar dan mengerti orang lain, sebelum didengar 

dan dimengerti orang lain. Orang tua yang baik tidak akan menuntut 

                                                           
      

5
Indah Sari, “Komunikasi Efektif “ (On-Line), Tersedia di: 

https//www.slideshare.net/mobile/IndahSari48/komuniaksi-efektif.htm  (20 Mei 2015). 



20 
 

anaknya untuk mengerti keinginannya, tapi ia akan berusaha memahami 

anak atau pasangannya terlebih dulu. Ia akan membuka dialog dengan 

mereka mendengar keluhan dan harapannya, mendengarkan di sini tidak 

hanya melibatkan indra saja, tapi melibatkan pula mata hati dan perasaan. 

Cara seperti ini dapat memunculkan rasa saling percaya dan keterbukaan 

dalam keluarga. 

 Audibel 

Audibel berarti dapat didengarkan atau bisa dimengerti dengan baik. Sebuah 

pesan harus dapat disampaikan dengan cara atau sikap yang bisa diterima 

oleh si penerima pesan. Raut muka yang cerah, bahasa tubuh yang baik, 

kata-kata yang sopan, atau cara menunjuk, termasuk ke dalam komunikasi 

yang audible ini. 

 Jelas 

Pesan yang disampaikan harus jelas maknanya dan tidak menimbulkan 

banyak pemahaman, selain harus terbuka dan transparan. Ketika 

berkomunikas dengan anak, orangtua harus berusaha agar pesan yang 

disampaikan bisa jelas maknanya. Salah satu caranya adalah berbicara sesuai 

bahasa yang mereka pahami (melihat tingkatan usia). 

 Rendah Hati 

Sikap rendah hati dapat diungkapkan melalui perlakuan yang ramah, saling 

menghargai, tidak memandang diri sendiri lebih unggul ataupun lebih tahu, 
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lemah lembut, sopan, dan penuh pengendalian diri. Dengan sikap rendah hati 

ini maka lawan diskusi kita menjadi lebih terbuka, sehingga banyak hal yang 

dapat diungkapkan dari diskusi tersebut. 

3. Proses Komunikasi  

Dalam suatu komunikasi terjadi penyampaian pengertian berupa lambang-

lambang dari seseorang kepada orang lain. Penyampaian lambang tersebut 

merupakan suatu proses. Proses adalah serangkaian manusia dan kejadian-kejadian 

sebagai akibat suatu perbuatan. 

Menurut Dedi Mulyana yang berpendapat bahwa: “Proses komunikasi 

merupakan suatu tahapan-tahapan dimana suatu gagasan, ide atau informasi dikirim 

oleh sumber sampai gagasan, ide atau informasi tersebut diterima dan 

diinterprestasikan oleh komunikan.
6
 

Proses komunikasi adalah serangkaian tahapan berupa penyampaian 

pesan/informasi, ide/gagasan melalui lambang-lambang yang mengandung arti 

tertentu. Secara sederhana proses komunikasi itu dapat digambarkan dari adanya 

seorang komunikator yang menyampaikan pesan kepada komunikan, kemudian 

memberikan tanggapan atau respon.  

Menurut Hardjana menjelaskan bahwa proses komunikasi terbagi menjadi dua 

tahap, yaitu sebagai berikut: 

                                                           
      

6
Dedi Mulyana, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 

h.19 
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a. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian buah pikiran 

atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang 

atau symbol media. Lambang sebagai media primer dalam proses 

komunikasi adalah bahasa, isyarat dan warna yang secara langsung mampu 

“menterjemahkan” pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. 

b. Proses komunikasi secara sekunder, adalah proses penyampaian pesan oleh 

seorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai 

media pertama, misalnya surat, telpon, surat kabar, majalah, radio, tv dan 

lain-lain.
7
 

 

Menurut Widjaja, “Proses komunikasi dimulai dari pikiran orang yang akan 

menyampaikan pesan atau informasi. Apa yang dipikirkan itu kemudian 

dilambangkan (symbol), baik berupa ucapan ataupun isyarat gambar. Proses 

selanjutnya dengan melalui transmisi berupa media dan perantara atau channel 

misalnya telepon, surat, secara lisan, dan lain-lain, maka pesan yang disampaikan tiba 

pada si penerima”.
8
 

 

Dalam diri penerima, pertama-tama ia menerima pesan, kemudian mencoba 

menafsirkan pesan (dekode) dan akhirnya memahami isi pesan. Jawaban dari 

penerima pesan kepada pengirim pesan merupakan umpan balik (feed back). Apabila 

terjadi perubahan diri penerima pesan, berarti komunikasi itu dinilai telah berhasil.
9
 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur 

yang ada dalam proses komunikasi yaitu source atau sumber, communicant sebagai 

penerima pesan, dan efek sebagai hasil.  

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi 

Dalam sebuah komunikasi tentulah terdapat faktor-faktor pendukung 

komunikasi sehingga dapat berjalan efektif, akan tetapi ada juga beberapa faktor 

                                                           
      

7
A. M. Hardjana, Komunikasi Intrapersonal dan Komunikasi Interpersonal, (Yogyakarta: Kansius, 

2003), h. 126 
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H. A. W. Widjaja, Op.Cit., h. 92-93 

      
9
Ibid, h. 93 
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penghambat komunikasi yang menyebabkan komunikasi tersebut tidak dapat berjalan 

dengan baik. Adapun faktor pendukung komunikasi antara lain ialah: 

a. Bila ditinjau dari komponen komunikator, adalah: 

1. Kepercayaan kepada komunikator (source credibility) 

2. Daya tarik komunikator (source attractiveness) 

b. Bila ditinjau dari komponen komunikan, adalah: 

1. Ia dapat benar-benar mengerti pesan komunikasi 

2. Pada saat ia mengambil keputusan, ia sadar bahwa keputusan itu sesuai 

dengan tujuan 

3. Pada saat ia mengambil keputusan, ia sadar bahwa keputusan itu 

bersangkutan dengan kepentingan pribadinya. 

4. Ia mampu untuk menempatinya baik secara mental maupun secara fisik.
10

 

Akan tetapi masih ada faktor pendukung komunikasi lainnya, yaitu: 

a. Mendengarkan 

Mendengarkan komunikasi harus dilakukan dengan fikiran dan hati serta 

segenap indra yang diarahkan kepada si pendengar. 

b. Pernyataan 

Komunikasi pada hakikatnya kegiatan menyatakan suatu gagasan (isi hati 

dan fikiran) dan menerima umpan balik yang berarti menafsirkan pernyataan 

tentang gagasan orang lain. 

c. Keterbukaan  

Orang yang senantiasa tumbuh, sesuai dengan zaman adalah orang yang 

terbuka untuk menerima masukan dari orang lain, merenungkan dengan 

serius, dan mengubah diri bila perubahan dianggap sebagai pertumbuhan 

kearah kemajuan. 

d. Kepekaan 

Kepekaan adalah kemahiran membaca badan, komunikasi yang tidak 

diucapkan dengan kata-kata. 

e. Umpan Balik 

Sebuah komunikasi baru bernama timbal balik lalu pesan yang dikirim 

berpantulan, yakni mendapat tanggapan yang dikirim kembali.
11
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Adapun faktor-faktor penghambat komunikasi sehingga tidak berjalan dengan 

baik antara lain: 

1. Hambatan Teknis 

Hambatan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam 

berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi 

melalui saluran mengalami kerusakan, misalnya gangguan pada stasiun radio 

atau TV, gangguan jaringan telepon, rusaknyapesawat radio sehingga terjadi 

suara bising dan semacamnya. 

2. Hambatan Semantik 

Hambatan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian 

atau idea secara efektif. Suatu pesan yang kurang jelas, akan tetap menjadi 

tidak jelas bagaimanapun baiknya transmisi. 

3. Rintangan Fisik 

Rintangan fisik ialah rintangan yang disebabkan karena kondisi 

geografismisalnya jarak yang jauh sehingga sulit dicapai, tidak adanya sarana 

kantor pos, kantor telepon, jalur transpotasi dan semacamnya. Dalam 

komunikasi antarmanusia, rintangan fisik bisa juga diartikan karena adanya 

gangguan organik, yakni tidak berfungsinya salah satu pancaindra pada 

penerima. 

4. Hambatan Manusiawi 

Hambatan ini muncul dari masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh 

orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. 
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B. Orang Tua dan Anak 

1. Pengertian Orang Tua dan Anak 

Orang tua dalam arti luas adalah semua pihak yang mempunyai hubungan darah 

atau keturunan. Sedangkan dalam arti sempit Orang tua meliputi ibu dan ayah. 

Sedangkan anak adalah keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.
12

 

Sedangkan menurut B. Simanjuntak, Orang tua merupakan wadah yang 

pertama anak mendapatkan pendidikan baik jasmani maupun rohani, kebiasaan dan 

Way Of Life. Orang tua memberikan warna dasar terhadap pembentukan anak.
13

 

Gunarsah berpendapat bahwa orang tua bahagia adalah apabila seluruh anggota 

Orang tua merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, 

kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi 

dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosia. Sebaliknya 

Orang tua yang tidak bahagia adalah apabila dalam Orang tua nya ada salah satu atau 

beberapa anggota Orang tua yang diliputi oleh ketegangan, kekeceaan, dan tidak 

pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya tergantung atau 

terhambat.
14

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan baha keharmonisan rumah 

tangga adalah terciptanya keadaaan yang sinergis diantara anggotanya yang di 

dasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh 

                                                           
      

12
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, KBBI, (Jakarta: Balai Pustaka,(Edisi 2),1997), h. 35 

      
13

B. Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja, (Bandung: Alumni, 1997), h. 237 
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Keluarga, (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), h. 51 



26 
 

keseimbangan (fisik, mental, emosional, dan spiritual) baik dalam tubuh Orang tua 

maupun hubungannya dengan yang lain, sehingga para anggotanya merasa tentram di 

dalamnya dan menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta 

dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan keputusan batin. 

2. Pola Komunikasi Keluarga 

Menurut Mc Leod dan Chaffe (1972) mengategorikan keluarga menjadi 4 jenis 

yang berbeda, yaitu:  

1. Komunikasi keluarga dengan pola laissez-faire, Percakapan-kepatuhan tetapi 

tingkat kepatuhan rendah. Tipe keluarga ini rendah dalam percakapan dan 

kesesuain. ditandai dengan rendahnya komunikasi yang berorientasi konsep, 

artinya anak tidak diarahkan untuk mengembangkan diri secara mandiri, dan 

juga rendah dalam komunikasi yang berorientasi sosial. Artinya anak tidak 

membina keharmonisan hubungan dalam bentuk interaksi dengan orang tua. 

Anak maupun orang tua kurang atau tidak memahami obyek komunikasi, 

sehingga dapat menimbulkan komunikasi yang salah. 

2. Komunikasi keluarga dengan pola protektif, Percakapan-kepatuhan tetapi 

jarang berbicara. Tipe keluarga ini cenderung rendah dalam percakapan 

tetapi tinggi dalam kesesuain akan ada banyak kepatuhan tetapi sedikit 

berkomunikasi. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang menggunakan 

pola protektif dalam berkomunikasi mudah di bujuk, karena mereka tidak 

belajar bagaiman membela atau mempertahankan pendapat sendiri.  

3. Komunikasi keluarga dengan pola pluralistic, percakapan tapi tidak ada 

kepatuhan. Tipe keluarga ini tinggi dalam percakapan tetapi rendah dalam 

kesesuain. Disini anda akan memiliki kebebasan berbicara tetapi akhirnya 

setiap orang akan membuat keputusan sendiri berdasarkan pada pembicaraan 

tersebut. 

4. Komunikasi keluarga dengan pola konsensual, 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 
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anggota keluarga mengemukakan ide dari berbagai sudut pandang, tanpa 

mengganggu struktur kekuatan keluarga.
15

  

 

3. Membangun Keharmonisan Antara Orang Tua dan Anak 

Komunikasi merupakan salah satu hal yang penting dijaga antara orang tua dan 

anak untuk membangun hubungan yang harmonis. Komunikasi produktif akan terjadi 

jika orang tua mau menyelami anak-anaknya sehingga bisa berbicara pada waktu 

yang tepat dan tidak membuat anak salah paham akan maksud pembicaraan orang 

tua. Setiap anak punya kebutuhan berbeda maka tugas orang tualah melakukan 

pendekatan dan belajar memahami pikiran anak. Pada dasarnya anak membutuhkan 

rasa aman untuk menghilangkan ketakutan, kekhawatiran yang menghantuinya. 

Disinilah peran orang tua dibutuhkan sebagai tempat mencurahkan segala isi hati 

anak. Berilah respon positif yang bernada empati maka anak akan merasa nyaman, 

lebih mudah menerima komentar ataupun nasehat orang tua dan tidak sungkan 

memberi tahu segala hal yang dialaminya. 

Orang tua yang peka terhadap kebiasaan-kebiasaan anak terutama kemampuan 

verbalnya akan lebih mudah untuk mengetahui isi hati mereka. Orang tua bisa 

memancing percakapan terlebih dahulu untuk mengetahui masalah anak, apa yang 

diinginkannya, apa yang dibutuhkan, maka dengan sendirinya anak akan 

menceritakan yang sesungguhnya. Hendaknya orang tua tidak berbicara dengan nada 

mengintrogasi agar anak lebih terbuka dan tidak merasa dipaksa. Kesediaan orang tua 
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mendengar dan memahami apa yang disampaikan oleh anak penting untuk 

melancarkan komunikasi. 

Menjadi harmonis adalah hal yang diidamkan setiap orang yang berkeluarga. 

Tak seorang pun di dunia ini membangun rumah tangga tanpa mengharapkan 

terwujudnya ketentraman, cinta, dan kasih sayang dalam rumah tangganya. Sesuatu 

yang tidak mudah, tetapi tidak mustahil untuk diwujudkan. Oleh karena itu, hal yang 

paling berpengaruh untuk pribadi dan masyarakat adalah pembentukan keluarga dan 

komitmennya terhadap kebenaran.  

Pembentukan keluarga hendaknya diniatkan untuk menyelenggarakan 

kehidupan yang penuh dengan semangat mawaddah wa rahmah dengan selalu 

mendekatkan diri kepada Allah dan mendambakan keridhannya, limpahan Taufik dan 

Hidayah-Nya. Kehidupan antara orang tua dan anak yang didasari oleh niat dan 

semangat beribadah kepada Allah, Insyaallah orang tua dan anak yang demikian akan 

selalu mendapat perlindungan dalam mendapatkan tujuan-tujuannya yang penuh 

dengan keluhuran.
16

 Kehangatan juga menjadi komponen mendasar dalam hubungan 

orangtua dan anak yang dapat membuat anak merasa dicintai dan mengembangkan 

rasa percaya diri.
17

 

Cinta akan berakar pada tempramen yang lembut pada siapapun yang dicintai. 

Begitu pula antara orang tua dan anak, jika suami mampu bersikap lembut pada 
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istrinya, terhadap anaknya, terhadap masyarakat, maka suasana akan dirasa nyaman, 

antara Orang tua dan anak menjadi harmoni, punya banyak teman, disukai dan 

dihormati oleh masyarakat.
18

 

         

           

         

 
Artinya: “Maka berkat rahmat dari Allah-lah (Muhammad) berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah 

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 

mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan 

tekad, Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”.
19

 (Q.S Al-Imran:159) 

 

 

Ciri keharmonisan antara orang tua dan anak adalah: 

1. Pembentukan keluarga yang didasari harapan keridhan Allah tanpa yang 

lain. Kedua belah pihak saling melengkapi dan menyempurnakan, memenuhi 

panggilan fitrah dan sunnah, menjalani persahabatan dan kasih sayang, serta 

meraih ketentraman dan ketenangan jasmani. Dalam menentukan standar 

jodoh keduanya hanya bertolak pada keimanan dan ketaqwaan. 

2. Tujuan pembentukan keharmonisan rumah tangga akan terwujud apabila 

kedua pasang saling konsisten terhadap perjanjian yang mereka tetapkan 

bersama. Tujuan utama mereka adalah menuju jalan yang telah digariskan 
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Allah dan mengharap ridha-Nya. Dalam segala tindakan mereka yang tertuju 

hanyalah Allah semata. 

3. Lingkungan. Antara orang tua dan anak yang harmonis upaya yang selalu 

dipelihara adalah suasana yang penuh kasih sayang dan masing-masing 

anggotanya menjalankan peran secara sempurna. Lingkungan Orang tua 

merupakan tempat untuk berteduh dan berlindung, tempat dimana 

perkembangan dan susah senang dilalui bersama. 

4. Hubungan antara orang tua dan anak. Dalam hubungan rumah tangga yang 

harmonis dan seimbang suami, istri dan anak berupa saling melengkapi dan 

menyempurnakan. Mereka menyatu dan ikut merasakan apa yang dirasakan 

anggota satu sama lain. Mereka saling mengobati, saling membahagiakan 

dan menyatukan langkah dan tujuan, keduanya menyiapkan sarana untuk 

mendekatkan diri kepada Allah. 

5. Hubungan dengan anak. Keharmonisn rumah tangga menganggap anak 

sebagai bagian darinya mereka membangun hubungan atas dasar 

penghormatan, penjagaan hak, pendidikan, bimbingan yang layak, 

pemurnian kasih sayang serta pengawasan akhlak dan prilaku. 

6. Duduk bersama. Keharmonisan selalu siap duduk bersama dan berbincang 

dengan antara orang tua dan anak nya,mereka berupaya saling memahami 

dan menciptakan hubungan mesra. Islam mengajarkan agar yang tua 

menyayangi dan membimbing yang muda, dan yang muda menghormati dan 

mematuhi nasehat yang tua. 

7. Kerjasama saling membantu. Dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis 

setiap anggota rumah tangga memiliki tugas tertentu. Mereka bersatu untuk 

memikul beban bersama. Dalam bangunan ini tampak jelas persahabatan, 

saling tolong-menolong, kejujuran, saling mendukung dalam kebaikan, 

saling menjaga sisi jasmani dan rohani masing-masing. 

8. Upaya untuk kepentingan bersama. Dalam kehidupan Orang tua dan anak 

yang harmonis mereka berusaha saling membahagiakan. Mereka saling 

berupaya untuk memenuhi keinginan dan memperhatikan selera 

pasangannya. Saling menjaga dan memperhatikan cara berhias dan 

berpakaian. Untuk kepentingan bersama mereka selalu bermusyawarah dan 

berkomunikasi untuk meminta pendapat, pada waktu anak telah mampu 

memahami masalah tersebut ia di ikutkan dalam musyawarah tadi.
20

 

Jadi sesuai dengan ciri-ciri tadi, aspek yang harus tertanam dalam keluarga 

(antara orang tua dan anak) sakinah mawaddah wa rahmah adalah hubungan 
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silaturahmi yang didasari rasa kasih sayang sesuai dengan tuntunan Allah. Firman 

              

                 

   

Artinya: “Itulah (karunia) yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-

hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah 

(Muhammad), “Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas 

seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” Dan siapa yang 

mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada 

kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Mensyukuri.”
21

 

 

Untuk mewujudkan “kebahagian dan kesejahteraan” antara orang tua dan anak 

sebagaimana disinggung di atas bahwa berbuat baik dan berlemah lembut kepada 

sesama. Karena pada dasarnya kebaikan yang ditanamkan erat kaitannya dengan 

pencapaian tujuan hidup (sakinah) dalam rumah tangga. 

4. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Antara Orang Tua dan 

Anak 

 

Mewujudkan keharmonisan atau sakinah antara orang tua dan anak bukanlah 

hal yang mudah, banyak hal yang harus diselenggarakan mulai dari urusan suami, 

istri, urusan anak, sampai masala kebersihan dan pengaturan perabotan termasuk 
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keuangan dan lain sebagainya.
22

 Semua urusan ini merupakan kebutuhan manusia 

yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sejahtera atau sakinah. 

Menurut Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa Orang tua sejahtera 

merupakan tujuan penting, maka untuk menciptakannya perlu diperhatian faktor 

berikut: 

1. Perhatian. 

Yaitu saling menaruh hati antara orang tua sebagai dasar utama hubungan 

baik antara orang tua dan anak. Baik pada perkembangan dengan 

memperhatikan peristiwa seorang anak dan mencari sebab akibat 

permasalahan, juga terhadap perubahan pada anak-anaknya. 

2. Pengetahuan. 

Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas 

wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan antara orang tua dan 

anak. Sangat perlu untuk mengetahui masing-masing peranan, yaitu setiap 

perubahan antara orang tua dan anak, serta perubahan dalam keluarga (hanya 

cakupan suami, isteri dan anak), agar kejadian yang kurang diinginkan kelak 

dapat diantisipasi. 

3. Pengenalan terhadap antara orang tua dan anak. 

Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri 

sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian. Bila 

pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti 

semua kejadian dan peristiwa yang terjadi antara orang tua dan anak. 

Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih 

cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat 

pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut Orang tua dan anak. 

4. Sikap menerima. 

Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang 

berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihannya, ia 

seharusna tetap mendapatkan tempat dalam Orang tua. Sikap ini akan 

menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang 

melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota orang tua. 

5. Peningkatkan usaha. 

Setelah saling menerima antara orang tua dan anak apa adanya maka 

perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek 
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Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Saknah, 2001), 

h. 116 



33 
 

antara orang tua dan anaknya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan 

setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-

perubahan dan menghilangkan keadaan kebosanan dan kestatisan. 

6. Penyesuain harus selalu mengikuti setiap perubahan baik dari pihak orang 

tua maupun anak.
23

 

 

Keharmonisan antara orang tua dan anak yang bahagia adalah apabila dalam 

kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor berikut: 

1. Faktor kesejahteraan jiwa. Redahnya frekuensi pertengkaran dan 

percekcokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling 

tolong-menolong, antara orang tua dan anak, kepuasan dalam pekerjaan dan 

pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-

indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat. 

2. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya antara orang tua dan anak yang sakit, 

banyak pengeluaran untuk ke dokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit 

tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya sejahteraan antara 

orang tua dan anak. 

3. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Kmampuan Orang 

tua dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan 

pengeluaran Orang tua. Misalnya: Banyak orang tua yang kaya namun 

mengeluh kekurangan.
24
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Singgih D. Gunarsa. Dan Yulia Singgih D. Gunarsa,  Psikologi untuk Keluarga, (Jakarta: Gunung 

Mulia, 1986), h. 42-44  

      24
Sarlito Wirawan Sarwono, Menuju Keluarga Bahagia 2, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), 

h. 79  
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Menurut Basri keharmonisan rumah tangga mempunyai beberapa faktor yang 

mempengaruhi. Saling mencintai, fisik kedua belah pihak, material, pendidikan, dan 

agama merupakan faktor yang mepengaruhi dalam keharmonisan. Namun yang 

paling penting adalah kedewasaan diri dari kedua pasangan. Jika kedua pasangan 

telah memiliki kedewasaan untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga maka 

di dalam Orang tua tersebut akan terjadi kesinambungan dan keseimbangan yang 

saling mengisi sat sama lain sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah 

tangganya.
25

 

C. Silaturahmi 

1. Pengertian Silaturahmi 

Perlu diketahui bahwa kata silaturahmi merupakan kata serapan dari bahasa 

arab yang tersusun dari dua kata yang digabungkan, yakni shilah dan rahm yang 

mempunyai dua makna, yang pertama berarti kelembutan atau kasih sayang, yang 

kedua bermakna peranakan (persaudaraan). Menurut Al-Qurthubi, silaturahmi 

memiliki dua arti, yaitu arti secara umum dan khusus. Arti secara umum adalah 

menjalin hubungan terhadap orang-orang yang beriman dalam bentuk kasih sayang, 

nasehat menasehati, saling menolong orang yang beriman, adil, bijak dan 

memberikan hak-hak mereka. Sedangkan makna silaturahmi secara khusus yaitu 

menjalin hubungan kekerabatan. Kepada keluarga, baik keluarga ayah maupun 

keluarga ibu seperti memberi nafkah, mengetahui kabar, tidak meninggalkan mereka 

                                                           
      

25
Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2002), h. 5-7  
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dalam masa-masa sulit.
26

 Pada pendapat yang lain, silaturahmi adalah melakukan 

kebajikan kepada kerabat dengan harta, pelayanan, kunjungan, nasehat dan lainnya 

yang termasuk jalan-jalan untuk menyampaikan kebajikan kepada orang lain.
27

 

Berangkat dari makna silaturahmi sebagaiman di atas, menjalin silaturahmi 

berarti menjalin hubungan kasih sayang dengan kerabat maupun dengan orang lain. 

Dengan demikian, seseorang belum dikatakan bias menjalin silaturahmi bila dengan 

orang lain baik, tetapi dengan saudarasendiri malah tidak rukun. Sebaiknya, baik 

sekali hubungannya dengan saudara, namun tidak baik dengan orang lain, prilaku 

yang demikian pun belum memenuhi kriteria silaturahmi. 

Menjalin hubungan silaturahmi pada dasarnya adalah usaha untuk 

meningkatkan rasa kasih dan rasa kebersamaan di antara sesame dengan saling 

mengunjungi dan saling tukar pikiran, yang tujuannya adalah untuk mempererat 

hubungan. Kegiatan silaturahmi merupakan sarana atau media untuk saling 

membangun rasa tanggung jawab sosial dan marolitas yang tinggi terhadap 

lingkungan sosial.
28

 

Berapa manfaat dari kegiatan silaturahmi pada diri seseorang, yaitu: 

a. Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Batiniyah 

Pada dasarnya manusia membutuhkan kehadiran orang lain baik secara 

fisik maupun emosional. Maka dengan melakukan silaturahmi, seseorang 

akan merasa terpenuhi kebutuhan batiniyahnya akan rindu bertemu dengan 

seseorang, seperti kerinduan kepada anak, orang tua dan lain sebagainya. 
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Adnan Tharsyah, Manusia Yang Dicintai Dan Dibenci Allah, (Bandung: Mizan Pustaka, 2004), 

h. 21   

      27
Sayid Majdi Fathi, Amal Yang Dicintai Allah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005),  h. 100 

      28
Toto Tasmara, Mengenali Potensi Diri, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 398  
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b. Menemukan Jati Diri  

Seseorang yang melakukan silaturahmi kepada orang lain, maka akan 

berdampak pada perkembangan mental dan spiritualnya. Perkembangan 

kedua hal tersebut seperti tumbuhnya rasa kepedulian, rasa kasih sayang, 

rasa tanggung jawabdan lain sebagainya. 

c. Proses Saling Belajar Dan Memahami 

Kegiatan silaturahmi memiliki tujuan untuk membangun hubungan baik 

atau kekerabatan dengan orang lain. Kegiatan silaturahmi adalah bagian dari 

interaksi sosial, sehingga dengan menjalin hubungan baik kepada orang lain, 

seseorang akan belajar untuk memahami orang lain. Seperti menjenguk 

orang sakit dan lain sebagainya.
29

 

 

 

2. Keistimewaan Silaturahmi  

Adapun keistimewaan dari silaturahmi, yaitu: 

a. Silaturahmi bisa meluaskan rizki. Allah akan melapakan atau 

mempermudah orang-orang yang senang bersilaturahmi. Seperti mendapat 

info tentang adanya lowongan pekerjaan. 

b. Silaturahmi merupakan salah satu ikhtiar untuk memperpanjang umur. 

Umur sudah ditentukan Allah. Allah bias memanjangkan umur seseorang 

melalui irodah-Nya karena perbuatan silaturahmi. 

c. Orang yang rajin silaturahmi. Kebaikan-kebaikannya akan selalu dikenang 

orang-orang yang hidup akan senantiasa mendoakan, baik ketika sudah 

mati atau masih hidup. Sebab orang yang ahli silaturahmi melakukan amal 

yang dilandasi kepentingan kebersamaan. Kasih sayang dan persaudaraan. 

d. Silaturahmi menjadi senjata ampuh untuk mempererat tali persaudaraan 

keluarga. Ikatan inilah yang bias menumbuhkan rasa kasih sayang di 

tengah kesibukan keluarga. 

e. Orang yang menyambung tali silaturahmi, baginya memperoleh balasan 

yakni kenikmatan atau surga. Melakukan silaturahmi menghasilkan 

perbuatan baik terhadap sesame, inilah hakikat dari kebahagian. 

f. Mempererat kekerabatan keluarga, tetangga, relasi, dan dekatdengan 

keberuntungan. Upaya seseorang yang bersilaturahmi untuk menanamkan 

dan menumbuhkan rasa persaudaraan yang mendalam sehingga dapat 

mengetahui, memahami dan tolong menolong. Dengan demikian, 

perbedaan kedudukan, jabatan ataupun kekayaan tidak menghalangi 

mereka untuk saling membantu keadaan keluarga, tetangga maupun teman. 
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g. Dekat dengan tali perjodohan. Jodoh ada di tangan Allah, dan Allah 

menyediakan berbagai sarana dan media mempertemukan jodoh tersebut. 

Salah satu jalur yang paling dominan adalah ikatan silaturahmi, baik 

silaturahmi melalui orang tua, pekerjaan, teman kadang bisa berakhir 

dengan ikatan serius mengarah ke pernikahan.
30

 

 

Rasulullah bersabda, “Maukah kalian aku tunjukkan amal yang lebih besar 

pahalanya dari pada shalat dan shaum?” Maka para sahabat pun menjawab, 

“Tentu, Ya Rasulullah”. Beliau kemudian menjelaskan, “Engkau damaikan yang 

bertengkar, menyambungkan persaudaraan yang terputus, mempertemukan 

kembali saudara-saudara yang terpisah, menjembatani berbagai kelompok dalam 

Islam dan mengukuhkan tali persaudaraan di antara mereka. Semua ini adalah 

amal shaleh yang besar pahaanya. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umur 

dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia menyambungkan tali silaturahmi” 

(HR. Bukhari dan Muslim).  

Dari hadist tersebut diatas kita dapat mengambil pelajaran bahwa silaturahmi 

memiliki kekuatan bagi yang menyenanginya. Dengan terhubung tali silaturahmi, 

maka ukhuwah Islamiyah akan terjalin dengan baik, karenanya dalam silaturahmi 

tersebut terjadi saling berkomunikasi, saling memahami satu dengan yang lain, 

serta apapun kesalah fahaman tidak akan terjadi dan akan terselesaikan dengan 

baik, rasa tidak suka, buruk sangka akan sirna sehingga hati kita akan lapang, 

dengan kelapangan hati tumbuh kasih sayang yang mendalam. Allah SWT juga 

memberikan berkah kepadanya di setiap kondisi dan perbuatannya. Jadi dilihat 
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dari keistimewaan silaturahmi adalah salah satu kunci terbukanya rahmat dan 

pertolongan Allah SWT. 

3. Memutuskan Silaturahmi 

              

              

             

 

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 

kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya 

(Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan 

laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang 

dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan 

kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasimu”.
31

(QS. An-Nisa: 1) 

 

Memutuskan silaturahmi termasuk perbuatan yang mendapat peringatan dari 

Allah SWT. Dalam beberapa ayat al-Quran, termasuk ayat pertama surat an-Nisa 

telah memperingatkan manusia, ukan hanya umat Islam. Ayat ini setelah 

memerintahkan manusia agar bertakwa, langsung memerintahkan larangan 

memutuskan silaturahmi. Dengan demikian, larangan memutuskan silaturahmi yang 

disandingkan dengan perintah bertakwa menunjukkan pentingnya masalah 

silaturahmi.  
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Selain ayat ini, Allah SWT dalam ayat lain menggolongkan perbuatan 

memutuskan silaturahmi dengan berbuat kerusakan di muka bumi dan menyebut 

perbuatan ini sebagai cirri khas orang-orang yang suka melanggar janji dan munafik. 

Allah kemudian melaknat mereka yang memutuskan hubungan silaturahmi. Allah 

               

             

Artinya : “Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di 

bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-

orang yang dikutuk Allah; lalu dibuat tuli (pendengarannya) dan 

dibutakan penglihatannya”.
32

 (QS. Muhammad: 22-23) 

 

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalajh apa sebenarnya yang tersembunyi 

pada hubungan keluarga, apa pengaruh kebaikan yang dimilikinya, sehingga memiliki 

dampak buruk seperti ini. 

Mencermati ayat-ayat al-Quran dan riwayat lebih teliti lagi kita akan 

menemukan bahwa silaturahmi dan hubungan dengan keluarga memiliki banyak 

manfaat seperti:  

1. Silaturahmi memberikan ksematan kepada anggota keluarga untuk mengajak 

yang lain bertakwa dan bersabar. Bila seseorang memutuskan hubungan 
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silaturahmi, maka perlahan-lahan keimanannya dan keluarganya yang lain 

akan melemah. 

2. Dengan berdsilaturahmi, anggota keluarga tidak merasa sendiri. Silaturahmi 

dapat memenuhi kebutuhan emosional dan spiritual anggota keluarga. 

3. Dengan bersilaturahmi anggota keluarga atau family yang lain dapat 

mengetahui masalah yang dihadapi oleh keluarga yang lain, baik materi 

maupun spiritual. Stelah mendapat informasi ini, mereka bias berusaha untuk 

mencarikan solusinya. Dengan kata lain, rezeki mereka akan semakin luas, 

sebagaimana dala sebuah riwayat dari Iman Husein as yang mengatakan 

bahwa silaturahmi akan menambah rezeki dan umur. 

4. Dalam sebuah riwayat dari Iman Hadi as disebutkan suatu hari beliau 

berkata,”Nabi Musa as memohon kepada Allah?Wahai penciptaku! Apa 

pahala bagi seseorang yang menjalin hubungan dengan keluarganya? Allah 

SWT berfirman: Wahai Musa! Aku akan memanjangkan umurnya, 

meringankan kesulitannya ketika Sakaratul Maut dan di Hari Kiamat 

malaikat di surga akan memanggilnya, Datanglah kepada kami. Masuklah 

surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan.” 

Dari riwayat ini dapat dipahami bahwa salah satu pengaruh luar biasa dari 

silaturahmi adalah mudahnya seseorang ketika nyawanya dicabut dari badannya.
33
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Memutuskan Silaturahmi” (On-Line), Tersedia di: http//Indonesia.irib.ir/islam/al-

quran/item/70257-Peringatan_dalam_Al-Quran-_Memutuskan_Silaturahmi (02 Oktober 2013). 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKSI 

A. Profil Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan 

Lampung 

 

1. Sejarah singkat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Fakultas Dakwah merupakan bagian integral dari IAIN Raden Intan Lampung 

yang didirikan oleh yayasan kesejahteraan Islam Lampung (YKIL). YKIL dibentuk 

dan didirikan pada tahun 1961 oleh R.Moh. Sayid dan dibantu oleh seorang sekretaris 

bernama Mochtar Hasan, SH dan seorang bendahara bernama S. H. A. Basyid.  

Selanjutnya YKIL merelasasikan program kerjanya dengan mendirikan 

Fakultas Tarbiyah pada tahun 1963 yang berstatus swasta. Kemudian pada tahun 

1964 berdasarkan SK Mentri Agama RI Nomor: 68/1964, maka status Fakultas 

Tarbiyah berubah status dari swasta menjadi negri, tetapi sebagai cabang Fakultas 

Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang.
1
 

Bersamaan berdirinya Fakultas Tarbiyah ini, berdiri juga Fakultas Syariah. 

Pada perkembanganya YKIL tahun 1965 mendirikan satu Fakultas lagi, yaitu 

Fakultas Ushuludin. Kemudian YKIL juga berubah menjadi Yayasan Perguruan 

Tinggi Islam (YAPERTI) Lampung pada tanggal 27 agustus 1966.  

YAPERTI makin gigih berupaya agar ketiga fakultas itu dapat dinegrikan. 

Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 187/1963 tanggal 26 
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Rini Setiawati, Pengaruh Motivasi Managemen dan Kepemimpinan dalam Peningkatan Sumber 
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oktober 1968 di Laampung berdirilah IAIN Al-Islamiah Al-Hukumiyah Raden Intan 

Lampung, dan pejabat rektor pertama kali seperti yang telah diuraikan diatas, yaitu 

Muchtah Hasan, SH dan sekertarisnya M. Djuaini Zubair, SH.  

Dalam perkembangan selanjutnya, ini dikenal dengan nama IAIN Raden Intan 

Lampung yang memiliki tiga Fakultas Tarbiyah di Bandar Lampung dan di Metro 

(kini bernama STAIN Jurai Siwo Metro), Fakultas Syariah dan Fakultas Ushuluddin 

di Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 1988 Fakultas Dakwah menyusul berdiri 

di bawah binaan IAIN Raden Intan Lampung. Sejak berdirinya Fakultas Dakwah 

berstatus Persiapan Negeri. Hingga kemudian pada tahun 1995 Fakultas Dakwah 

dinegrikan dan menjadi bagian integral dari IAIN Raden Intan Lampung. Jadi tahun 

1995 hingga sekarang, IAIN Raden Intan Lampung memilki lima Fakultas, salah 

satunya adalah Fakultas Dakwah. 

2. Perkembangan kurikulum 

Sejak Fakultas Dakwah berstatus negri tahun 1995, kemudian memisahkan diri 

dari Fakultas Ushuluddin dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran pada 

program Sarjana Strata satu ( S1) dalam jurusan PPAI. Bahkan mulai mahasiswa 

angkatan kedua (1990/1991) jurusan PPAI Fakultas dakwah IAIN Raden Intan 

Lampung mengikuti atau menyelenggrakan Tri Dharmanya makin mandiri dan efektif 

sampai dengan mahasiswa angkatan 1994/1995,  oleh sebab itu sejak Fakultas 

Dakwah berstatus negri dan dalam perkembangaanya selanjutnya membuka jurusan-
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jurusan baru, yaitu jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), dan jurusan 

Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), serta jurusan Manajemen Dakwah (MD). 

3. Suksesi kepemimpinan 

Adapun selain Kurikulum yang mengalami perkembangan, dalam hal 

kepemimpinan Fakultas Dakwah juga mengalami suksesi kepemimpinan pada 

beberapa periode. Sejarah dari setiap suksesi kepemimpinan mengalami banyak 

perubahan sudah beberapakali pergantian Fakultas Dakwah dalam rangka 

memisahkan diri dari prodi mulai dari Fakultas Dakwah persiapan Negri penggagas 

utamanya adalah Drs.H.Ghozi Badri yang pada saat itu beliau adalah Rektor IAIN 

Raden Intan Lampung, perjalanan yang panjang beberapakali usulan kenegrian 

Fakultas Dakwah di usulkan kenegrian, Fakultas Dakwah di usulkan namun tidak ada 

tanggapan dari kementrian agama. Sehingga mahasiswa Fakultas Dakwah swasta 

bergabung kembali ke prodi Ushuludin, perjuangan yang sangat melelahkan tersebut 

sempat 2 kali tertunda untuk menegrikan Fakultas Dakwah, namun dengan usaha 

yang keras Alhamdulillah dengan Rahmat Allah SWT perjuangan tersebut 

membuahkan hasil. 

Sehingga Fakultas Dakwah menjadi Fakultas Dakwah yang Negri di IAIN 

Raden Intan Lampung, pada jabatan Drs. H. Hasby Sahid menata kepemimpinan 

yang berada di Fakultas Dakwah, sedangkan pada masa jabatan Drs. Idham Soenap 

berusaha mensosialisasikan Fakultas Dakwah ke masyarakat, pada periode 

selanjutnya merupakan perjuangan pertama untuk melengkapi segala fasilitas sarana 
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dan prasarana seperti mengadakan laboratorium radio dan laboratorium komputer dan 

juga melengkapi sarana dan prasarana perkuliahan dan yang paling penting mencari 

mahasiswa dengan cara mensosialisasikan dengan masyarakat hal tersebut terjadi 

dalam masa jabatan Dra. Siti Binti AZ. 

Pada periode Drs. Nasor M.si perjuangan beliau berfokus kepada mencari 

mahasiswa dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat dan juga ke pondok-pondok 

pesantren, pada masa jabatan Prof. Dr.H.M.A. Achlami, H.S,M.A masih meneruskan 

program sebelumnya dan juga menambah fasilitas sarana dan prasarana dalam 

perkuliahan. Sampai saat ini berada dalam periode Prof. Dr. H. Khomsyarial Romli, 

M.Si meningkatkan mutu mahasiswa yang lulus dari Fakultas Dakwah dan 

mensosialisasikan Fakultas Dakwah ke masyarakat dan juga menambah sarana dan 

prasarana untuk melengkapi dalam kegiatan perkuliahan.
2
 

Suksesi kepemimpina dalam beberapa periode dapat dilihat dalam sebuah table 

sebagai berikut: 

Table.3.1 

Suksesi Kepemimpinan Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan 

Lampung 

 

NO NAMA JABATAN PERIODE 

1 

Drs.H.M.Ghozi Badri Dekan 

1988-1996 
Drs. H. Hasby Sahid PD I 

Drs.Hidanul I Harun PD II 

 Drs. Burhanudin PD III 
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2 

Drs. H. Hasby Sahid Dekan 

1996-1999 
Drs.H. Basrawi Arbie PD I 

 Drs. Idham Soenap PD II 

Drs. Wagiman Harsowijoyo PD III 

3 

Drs. Idham Soenap Dekan 

1999-2003 
Drs. Wagiman Harsowijoyo PD I 

Drs. Nasor, M.Si PD II 

Drs. Yasin Halim PD III 

4 

Dra. Siti Binti AZ Dekan 

2003-2007 
Drs. Abdul Syukur, M.Ag PD I 

Drs. Hasan Mukmin, M.Ag PD II 

Drs. Syaifuddin, M.Pd PD III 

5 

Drs. Nasor, M.Si Dekan 

2007-2011 
Drs. Jasmadi, M.Ag PD I 

Dr. Achlami, M.Ag PD II 

Drs. Syaifuddin, M. Pd PD III 

6 

Prof. Dr. H. M.A. Achlami, H.S, M.A Dekan 

2011-2015 
Faizal PD I 

Kholidi PD II 

Hj. Rini Setiawati, S.Ag, M.Sos.I PD III 

7 

Prof.Dr. H. Khomsyarial Romli, M.Si Dekan 

2015-2019 
Dr. Jasmadi, M.Ag PD I 

Dr. H. Rosidi, M.Ag PD II 

Dr. Abdul Syukur, M.Ag PD III 
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4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Raden Intan 

Lampung: 

Dekan  : Prof.Dr. H. Khomsyarial Romli, M.Si 

PD I : Dr. Jasmadi, M.Ag 

PD II : Dr. H. Rosidi, M.Ag 

PD III : Dr. Abdul Syukur, M.Ag 

 

Jurusan    

Kepala jurusan KPI : Bambang Budiwiranto, Ph.D 

Sekretaris Jurusan KPI : Yunidar Cutmutia Yanti, M.Sos.I 

Kepala Jurusan PMI : H. Zamhariri, M.Sos.I 

Sekretaris Jurusan PMI : Dr. H. Mawardi, M.Si 

Kepapala Jurusan MD : Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag 

Sekretasis Jurusan MD : M. Husaini, MT 

Kepala Jurusan BKI : Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I 

Sekretaris Jurusan BKI : Mubasit, MM 

 

Kabag TU : Drs. Sarni 

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan  : Dra. Marpuah 

Jabatan Fungsional Umum : Nasirudin, S.Sos 

Abdul Rahman, S.Fil.I 

Dra. Hj. Masnely, M.H.I 

Zulkarnaen,S.Ag,M.Kom.I 

Ari Fauzan, S.I.Kom 

 

Kasubag Umum dan Keuangan : Dra. Robiah Adawiyah , M.Pd.I  
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Jabatan Fungsional Umum : Mumpuni Surya Ningsih, S.I.Kom 

Adenal 

Partiyah, S.Ag 

Suharyani, S.I.Kom 

Hj. Nur Hidayati, S.Ag.M.Pd.I 

Hernawati, S.Kom 

 

5. Visi, Misi, dan Motto Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Tabel 3.2 

Visi & Misi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

 

No VISI MISI 

1. Menjadi Fakultas yang unggul 

dalam bidang pengkajian dan 

aplikasi ilmu dakwah tahun 

2025. 

a) Meningkatkan mutu pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat 

dalam bidang ilmu dakwah. 

b) Meningkatkan mutu pendidikan 

tinggi Islam dalam bidang 

komunikasi, pemberdayaan 

masyarakat dan manajemen. 

c) Meningkatkan mutu pengkajian dan 

pengembangan ilmu dakwah yang 

interdisipliner. 

d) Meningkatkan jaringan kerjasama 

kemitraan dengan lembaga lain. 

e) Meningkatkan mutu pelayanan dan 

informasi publik bagi masyarakat. 

 

Adapun visi dan misi masing-masing Jurusan/Prodi antara lain antara lain 

seperti pada table berikut : 

 



48 
 

Tabel 3.3 

Visi dan Misi Jurusan/Prodi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

 

NO JUR VISI MISI 

1. KPI Menjadi program studi yang 

unggul dalam pengkajian 

aplikasi ilmu komunikasi 

dan penyiaran Islam di 

Sumatera tahun 2025. 

a) Meningkatkan mutu 

pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dalam 

bidang ilmu komunikasi dan 

penyiaran Islam. 

b) Meningkatkan mutu 

pendidikan tinggi Islam dalam 

bidang public speaking, 

(khitabah), jurnalistikpers, dan 

broadcasting. 

c) Mengembangkan jaringan 

kerjasama kemitraan dibidang 

jurnalistik pers dan 

broadcasting. 

d) Meningkatkan mutu pelayanan 

dan informasi public bagi 

masyarakat. 

2. PMI Menjadi program studi PMI 

yang memiliki keunggulan 

kompetitif dan terpercaya di 

Sumatera tahun 2025. 

a) Meningkatkan mutu 

pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian 

dalam pemberdayaan 

masyarakat. 

b) Meningkatkan mutu 

pengkajian dan pengembangan 

ilmu pengetahuan dibidang 

pemberdayaan masyarakat. 

c) Meningkatkan jaringan dan 

kemitraan strategis dalam 

peningkatan keahlian dan 

ketrampilan dibidang 

pemberdayaan masyarakat. 

d) Meningkatkan mutu pelayanan 

dan informasi publik dalam 

pemberdayaan ekonomi umat. 
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3. MD Menjadi program studi yang 

unggul dalam pengkajian 

dan aplikasi ilmu 

manajemen kelembagaan 

Islam di Sumatera tahun 

2025. 

a) Meningkatkan kualitas 

pendidikan dan pengajaran 

ilmu manajemen kelembagaan 

Islam baik lembaga ekonomi 

maupun lembaga sosial. 

b) Meningkatkan kuantitas dan 

kualitas penelitian yang 

berkaitan dengan manajemen 

kelembagaan Islam. 

c) Meningkatkan kuantitas dan 

kualitas kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang 

berbasis penguatan 

kelembagaan Islam. 

d) Meningkatkan jaringan 

kerjasama kemitraan dengan 

berbagai lembaga/instansi 

terkait dalam upaya penguatan 

manajemen kelembagaan 

Islam baik di tingkat lokal, 

regional, dan nasional. 

e) Meningkatkan kualitas 

pelayanan publik dibiang 

manajemen kelembagaan 

Islam. 

4. BKI Menjadi program studi yang 

unggul dalam pengkajian 

dan pelayanan bimbingan 

konseling Islam di Sumatera 

tahun 2025. 

a) Meningkatkan kualitas 

pendidikan, pengajaran dan 

pengabdian kepada masyarakat 

dalam bidang bimbingan 

konseling Islam. 

b) Meningkatkan mutu 

pengkajian dalam bidang 

bimbingan konseling keluarga 

dan komunitas. 

c) Meningkatkan jaringan 

kerjasama dengan berbagai 

lembaga dalam skala regional 

dan nasional dalam bidang 

bimbingan dan konseling 

Islam. 

d) Meningkatkan mutu pelayanan 
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dalam bidang bimbingan dan 

konseling Islam bagi 

masyarakat.
3
 

 

Motto Fakultas Dakwah dan Ilmu Komuniaksi 

“Bersama Fakultas Dakwah Melanjutkan Perjuangan Rasulullah SAW dalam 

Membangun Pradaban Islam”. 

B. Data Mahasiswa KPI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

1. Keadaan umum Mahasiswa KPI Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi 

 

Menurut data yang diperoleh dari siakad UIN Raden Intan Lampung yang 

didapati dari bagian kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

menunjukkan bahwa KPI Angkatan 2013 berjumlah 83 orang, KPI Angkatan 2014 

berjumlah 152 orang, KPI Angkatan 2015 berjumlah 212, dan KPI Angkatan 2016 

berjumlah 268 orang. Namun hasil observasi penulis menghasilkan data adanya 

perbedaan jumlah mahasiswa antara data siakad dengan jumlah mahasiswa aktif 

sebenarnya. Seperti mahasiswa jurusan KPI angkatan 2013 yang tertera di siakad 

adalah sebanyak 83 mahasiswa, sedangkan di lapangan jumlah mahasiswa aktif 

adalah hanya sebanyak 80 mahasiswa.
4
 

                                                           
      3Dokumentasi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, (Bandar Lampung, UIN Raden INtan 

Lampung, 2017)  

      
4
Data Observasi, tanggal 18-21 April 2017. 
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Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat diketahui bahwa tidak 

sesuainya jumlah mahasiswa yang tertera di siakad dan yang aktif dikarenakan ada 

beberapa mahasiswa yang pindah, kemudian ada juga yang berhenti melanjutkan 

kuliahnya tanpa alasan dan ada yang berhenti kuliah karna lebih memeilih bekerja.
5
  

2. Pola Komunikasi Jarak Jauh Antara Orang Tua dan Anak Dalam 

Meningkatkan Tali Silaturahmi  

 

Pola Komunikasi antara orang tua dengan anak yang dimaksud disini adalah 

gambaran umum keadaan proses komunikasi yang berlangsung dalam keluarga, 

artinya dalam proses komunikasi ini masing-masing pihak yakni orang tua dan anak  

memiliki karakteristik tersendiri ketika melakukan komunikasi.  

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 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 

                                                           
      

5
Data Observasi, tanggal 18-21 April 2017.  
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sebaliknya seperti misalnya seminggu hanya sekali, dua minggu hanya sekali, atau 

bahkan sebulan hanya sekali saja. 

Dari Penjelasan singkat diatas maka Pola Komunikasi yang cocok digunakan 

disini adalah pola komunikasi Konsensual dan Pola Komunikasi Laissez Faire. Dari 

hasil wawancara diperoleh jawaban sebagai berikut: 

1) Putri Suci Lestari  

Hasil wawancara : Selama hampir 4 tahun Putri merantau hampir setiap hari 

pula ia di telepon atau sms orang tua nya, sehari bisa 2 kali atau lebih yaitu 

pagi dan sore. Topik pembicaraannya juga berbagai macam mulai dari 

menanyai kabar hingga apa kegiatan hari ini. Dan orangtuanya selalu 

berpesan jangan tinggalkan sholat dan kuliah yang benar agar dapat 

menggapai cita-cita dengan lancar. Alhamdulillah juga orang tua Putri selalu 

percaya dengannya walaupun dalam keadaan jarak jauh jadi Putri tidak harus 

bersusah payah untuk meyakini orangtuanya bahwa ia merantau disini 

dengan niat selalu menuntut ilmu. Adapun perbedaan yang dirasakan Putri 

saat berkomunikasi secara tatap muka lebih banyak yang diperbincangkan 

dari pada hanya melalui media karna banyak keterbatasannya seperti waktu 

dan pulsa dan ada juga hambatannya seperti tidak mengangkat telpon karna 

terlalu sibuk dengan urusan kuliah.
6
 Dilihat dari pola komunikasi antara 

                                                           
      

6
Putri Suci Lestari, mahasiswa KPI 2013, wawancara, tanggal 18 April 2017. 
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Putri Suci Lestari dengan orang tuanya mereka menggunakan pola 

komunikasi konsensual. 

2) Riza Amalia 

Hasil wawancara: Selama merantau Riza jarang berkomunikasi dengan 

orang tuanya paling hanya 2 minggu sekali melalui telepon itu pun yang 

menghubungi terlebih dahulu adalah orang tuanya. Dilihat dari pola 

komunikasi antara Riza Amalia dengan orang tuanya mereka menggunakan 

pola komunikasi Laissez Faire. Topik pembicaraan yang biasa dibahas 

adalah menanyai kegiatan dan berujung dengan meminta uang untuk 

keperluan. Perbedaan yang dirasakan Riza saat berkomunikasi secara tatap 

muka lebih banyak yang diperbincangkan dan lebih lama dari pada hanya 

melalui media yang banyak keterbatasannya seperti waktu dan pulsa dan ada 

juga hambatannya seperti signal yang susah, kondisi sekitar yang berisik, 

dan juga hambatan kesibukan kuliah.
7
 

3) Vera Sisca Yanti 

Hasil wawancara: Selama merantau Vera selalu berkomunikasi dengan 

orang tuanya setiap malam selepas melakukan kegiatan-kegiatan kuliah 

melalui media telpon yang lebih efektif. Dilihat dari pola komunikasi antara 

Vera Sisca Yanti dengan orang tuanya mereka menggunakan pola 

komunikasi konsensual. Topik pembicaraannya juga berbagai macam dan 

                                                           
      7Riza Amalia, mahasiswa KPI 2013, wawancara, tanggal 19 April 2017.  
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yang paling sering dibahas adalah kegiatan kuliah, Mata kuliah dikampus, 

Hingga kesulitan masalah kuliah. Orang tua Vera juga selalu berpesan 

kepadanya agar selalu solat 5 waktu dan makan yang teratur. Vera jga selalu 

jujur dengan kegiatan nya setiap hari dan itu yang membuat orangtuanya 

percaya penuh kepada vera maka tak perlu susah payah untuk meyakini 

orangtuanya bahwa ia disini baik-baik saja dalam menuntut ilmu. Adapun 

keterbatasan yang dirasakan saat berkomunikasi dengan orangtuanya adalah 

waktu yang terlalu sedikit dibanding bertemu langsung tatap muka dan 

hambatan yang dirasakan adalah signal yang terkadang tidak bersahabat dan 

juga ketidak fokusan dalam berbincang akibat terlalu banyak yang 

dipikirkan.
8
 

4) Ahmad Syarifudin 

Hasil wawancara: Syarifudin tidak terlalu sering berkomunikasi dengan 

orang tuanya apalagi sekedar untuk basa basi mengungkapkan rasa rindu. 

seminggu paling hanya sekali saja berkomunikasi itupun orang tua yang 

menghubunginya terlebih dahulu sekedar menanyakan kabar. Adapun 

keterbatasan yang dirasakan syaripudin mungkin lebih ke jarak yang 

membuat tidak dapat melihat wajah orang tua nya dan hambatannya adalah 

signal yang susah hingga membuat suara yang terkadang tidak terdengar 

                                                           
      

8
Vera Sisca Yanti, mahasiswa KPI 2013, wawancara, tanggal 19 April 2017. 
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jelas.
9
 Dilihat dari pola komunikasi antara Ahmad Syarifudin dengan orang 

tuanya mereka menggunakan pola komunikasi Laissez Faire. 

5) Anggun Eka Wati 

Hasil wawancara : Selama merantau anggun lebih sering berkomunikasi 

dengan ibunya yang kebetulan juga sedang bekerja menjadi TKI di 

Singapura melalui aplikasi video call dari BBM atau Whatsapp. Menurutnya 

berkomunikasi melalui video call lebih efektif untuk melepas rindu karna 

rawut wajah dapat terlihat jelas dan ibunya juga dapat mengontrol 

keberadaan Anggun. Anggun bisa 3-5 kali dalam sehari berkomunikasi 

dengan ibunya, paling sedikit 3kali itupun kalau Anggun sedang sibuk 

kuliah. Topik pembicaraannya juga berbagai macam mulai dari 

membicarakan kegiatan kuliah, masalah dikostan, planning masa depan, 

hingga masalah keuangan anggun. Ibu Anggun juga selalu berpesan 

kepadanya agar tidak mudah percaya dengan orang lain, selalu berhati-hati 

dalam melakukan sesuatu, dan jaga diri yang benar agar tidak 

mengecewakan orangtua. Adapun keterbatasan yang dirasakan oleh Anggun 

adalah lebih ke waktu dan kuota dan gangguannya adalah suara-suara berisik 

disekitar.
10

 Dilihat dari pola komunikasi antara Vera Sisca Yanti dengan 

orang tuanya mereka menggunakan pola komunikasi konsensual. 

 

                                                           
      

9
Ahmad Syarifudin, mahasiswa KPI 2013, wawancara, tanggal 20 April 2017. 

      10
Anggun Eka Wati, mahasiswa KPI 2013, wawancara, tanggal 21 April 2017. 
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6) Amri Wahyudianto 

Hasil wawancara: Menurut Amri karena sekarang zaman sudah modern jadi 

untuk bersilaturahmi dengan orang tua dalam keadaan jauh cukup 

menggunakan telepon. Sebulan hanya 3kali Amri berkomunikasi dengan 

orang tuanya itu pun yang menghubungi terlebih dahulu adalah orangtuanya 

karna keterbatasan pulsa yang dimiliki Amri. Dilihat dari pola komunikasi 

antara Amri Wahyudianto dengan orang tuanya mereka menggunakan pola 

komunikasi Laissez Faire. Topik pembicaraan yang paling utama yang 

dibahas adalah soal keuangan Amri  yang sudah habis. Tak lupa pula 

orangtua nya selalu berpesan agar ia tidak lupa sholat, makan, jangan banyak 

bermain, jangan boros-boros dan yang paling utama kuliah yang benar. 

Perbedaan yang dirasakan Amri saat berkomunikasi melalui media 

menurutnya lebih terasa rinduannya walaupun terkadang ia malu untuk 

mengungkapkannya di banding bertemu langsung. Sedangkan hambatan 

yang dirasakannya adalah tak sempat mengangkat telepon karna terlalu sibuk 

dengan urusan kuliah dan juga lebih ke keuangan untuk membeli pulsa.
11

 

7) Ahmad Khanafi 

Hasil Wawancara: Menurut Khanafi cara efektif dalam menjalin tali 

silaturahmi jarak jauh yang paling baik adalah menelpon orang tua walaupun 

ada tujuan tertentu dan keperluan pribadi dalam menelpon tersebut seperti 

                                                           
      

11
Amri Wahyudianto, mahasiswa KPI 2013, wawancara, tanggal 20 April 2017. 
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minta dikirimi uang bulanan. Percakapan pun sering terjalin hanya 3 kali 

dalam seminggu namun itu cukup membuat perasaan hanafi tenang karna 

sudah mendengarkan suara orangtuanya di rumah. Pesan yang disampaikan 

orangtua Khanafi juga hampir sama dengan orang tua yang lain yaitu jangan 

lupa sholat, makan, jadi pribadi yang baik, dan harus selalu ingat kepada 

Allah SWT. Dan cara Khanafi sendiri dalam meyakini orangtuanya kalau dia 

baik-baik saja dalam menuntut ilmu disini dengan cara menunjukkan 

kepribadiannya sendiri, menurutnya orang tua sudah tau sikap dan tingkah 

laku kita sejak lahir dan kepercayaan akan tumbuh ke orangtua lewat 

pembuktiaan yang selalu dilakukannya tiap waktu. Kalau soal perbedaan 

berkomunikasi dengan orangtua melalui media dan langsung Khanafi 

memiliki pendapat yang agak terbalik dengan yang lain yaitu menurutnya 

kalau secara langsung mengobrol dengan orangtuanya lebih ke seperlunya 

saja beda dengan melalui media telepon yang banyak pertanyaan yang 

dilontarkan. Lalu keterbatasan yang dirasakan Khanafi saat berkomunikasi 

adalah waktu menurutnya masing-masing memiliki kesibukan seperti kalau 

Khanafi yang sibuk dengan urusan kuliah dan orangtuanya yang sibuk 

mencari uang dikampung halaman. Dan hambatan yang dirasakan Khanafi 

saat berkomunikasi adalah pulsa, signal, dan hape yang mudah lowbet.
12

 

                                                           
      

12
Ahmad Khanafi, mahasiswa KPI 2013, wawancara, tanggal 21 April 2017. 
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Dilihat dari pola komunikasi antara Vera Sisca Yanti dengan orang tuanya 

mereka menggunakan pola komunikasi konsensual. 

8) Asha Wahyunisa 

Hasil Wawancara: Asha Sependapat dengan yang lain yaitu cara efektif 

berkomunikasi adalah dengan menelpon orangtua nya dikampung walaupun 

kenyataannya ia jarang berkomunikasi dengan orang tuanya, paling hanya 

seminggu sekali itupun terkadang. Menurut Asha kalau ia rindu dengan 

orang tuanya ia langsung pulang ke kampung. Kalau untuk teleponan itu 

jarang. Kalau pun menelpon paling untuk meminta kiriman uang bulanan 

saja. Dan Pesan dari orang tua yang selalu diingatnya adalah belajar yang 

rajin agar menjadi orang yang sukses. Lalu keterbatasan yang dirasakan 

Asha saat berkomunikasi adalah pulsa karna hidup menjadi anak perantauan 

harus hemat-hemat setiap harinya maka pulsa pun selalu dijatah seminggu 

sekali untuk diisi. Dan hambatan yang dirasakan Asha saat berkomunikasi 

menurutnya lebih ke kata yang artinya tidak sesuai dengan pemahaman nya 

dan pengaruh mood saat berkomunikasi saja.
13

 Dilihat dari pola komunikasi 

antara Asha Wahyunisa dengan orang tuanya mereka menggunakan pola 

komunikasi Laissez Faire. 

 

 

                                                           
      

13
Asha Wahunisa, mahasiswa KPI 2013, wawancara, tanggal 21 April 2017. 
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9) Muhammad Alfian Nurhidayat 

Hasil Wawancara : Sama dengan yang lain Alfian lebih sering menggunakan 

telpon untuk media berkomunikasinya dengan orangtua paling banyak 

sampai 3 kali dalam seminggu dan yang sering menghubungi terlebih dahulu 

relative sebenarnya terkadang Alfian dan juga terkadang orangtuanya, 

mereka secara bergantian menelpon. Dilihat dari pola komunikasi antara 

Alfian Nurhidayat dengan orang tuanya mereka menggunakan pola 

komunikasi konsensual. Kemudian topik pembicaraannya juga bermacam 

macam lebih tergolong pembicaraan-pembicaraan yang ringan seperti apa 

yang sedang dilakukan, apa kegiatan hari ini, dan bagaimana kabar. Dan 

pesan yang selalu diingat Alfian dari orangtuanya adalah harus selalu 

istiqomah dengan kuliah banyak-banyak menggali prestasi. Kalau soal 

bagaimana cara meyakini orangtua dalam membangun kepercayaan menurut 

Alfian mungkin lebih ke pembuktian prestasi, dengan prestasi kita yang 

cemerlang insyaallah orangtua juga akan selalu percaya bahwa anaknya 

menuntut ilmu dengan benar. Dan hampir sama juga dengan yang lain Alfian 

berpendapat bahwa keterbatasan yang dirasakan saat berkomunikasi adalah 

pulsa dan waktu lalu hambatannya adalah susah signal dan perbedaan makna 

yang dimaksud dalam pengucapan.
14

 

 

                                                           
      

14
Muhammad Alfian Nurhidayat, mahasiswa KPI 2013, wawancara, tanggal 20 April 2017. 
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10) Nia Verdasari 

Hasil Wawancara: Menurut Nia cara paling efektif dalam menjalin tali 

silaturahmi jarak jauh dengan orangtua adalah berkomunikasi melalui telpon 

yang biasa ia lakukan 3-4 kali dalam seminggu itupun orangtuanya yang 

menelpon lebih dulu. Topik pembicaraannya pun lebih ke kegiatan yang 

dilakukan sehari-hari oleh Nia seperti masak apa hari ini dikosan, sudah 

mengerjakan tugas kuliah belum, hingga obrolan-obrolan ringan tentang 

sinetron yang ditonton. Pesan orantua untuk Nia adalah agar jangan lupa 

sholat, hati-hati jangan suka keluar malam, kalau dengan teman harus baik-

baik jangan mudah tersinggung, belajar yang rajin jangan malas-malasan. 

Lalu keterbatasan yang dirasakannya saat berkomunikasi dengan orang tua 

adalah tidak bisa menelpon lama-lama karena satu sama lain memiliki 

kesibukan masing-masing juga dan tak dapat secara langsung tatap muka 

kalau hanya lewat hape, komunikasi hanya seadanya saja yang penting tau 

kabar.  Dan hambatannya dalah banyak gangguan signal karna orangtua nya 

tinggal jauh dikampung dan pengucapan kata yang terlalu cepat saat 

berbicara.
15

 Dilihat dari pola komunikasi antara Nia Verdasari dengan orang  

tuanya mereka menggunakan pola komunikasi konsensual. 
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Nia Verdasari, mahasiswa KPI 2013, wawancara, tanggal 19 April 2017. 
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Kemudian guna melengkapi data penelitian penulis mewawancarai informan 

dari orang tua mahasiswa yang menerapkan pola komunikasi konsensual dan pola 

komunikasi laissez faire, masing-masing 1 orang. Berikut adalah hasil 

wawancaranya: 

1) Ibu Rohayati (orang tua dari Putri Suci Lestari) 

 Hasil Wawancara: Menurut Ibu Rohayati setiap hari memang mereka selalu 

berkomunikasi dengan baik karena memang ia selalu mengontrol setiap 

kegiatan Putri apapun itu melalui telepon. Topik pembicaraannya pun 

berbagai macam mulai dari kegiatan sehari hari hingga masalah pribadi. 

Menurut ibu Rohayati anaknya Putri memang selalu terbuka ia selalu 

menceritakan dengan jujur apapun yang dialaminya kepada ibunya. Ibu 

Rohayati juga tak lupa selalu memberikan nasihat-nasihat dan semangat 

sebagai bentuk dukungan morilnya terhadap Putri. Kalau untuk hambatan 

biasanya lebih ke putri yang terlalu sibuk hingga terkadang kalau ia 

menelpon suka tidak keangkat.
16

 

2) Ibu Elly Nuryani (orang tua dari Asha Wahyunisa) 

Hasil Wawancara: Menurut Ibu Elly ia jarang berkomunikasi dengan 

anaknya melalui media telepon dll dikarenakan kesibukan masing-masing, 

kalau ada libur biasanya anaknya yang pulang kerumah dan mereka baru 

berbicara tentang kegiatan-kegiatan anaknya selama kuliah. Anaknya jarang 

                                                           
      

16
Ibu Rohayati, wawancara, Tanggal 28 Maret 2017 
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bercerita tentang keluh kesahnya kecuali kalau ia yang bertanya. Kalau 

untuk dukungan moril ibu Elly selalu berpesan kepada Asha agar selalu 

percaya bahwa Allah SWT selalu bersama umatnya yang mau berusaha. 

Menurut ibu Elly hambatan yang dirasakan saat berkomunikasi dengan 

anaknya, walaupun terhitung jarang adalah lebih ke jaringan komunikasi saja 

yang terkadang tidak stabil.
17

 

3. Hambatan Pola Komunikasi Jarak Jauh Antara Orang Tua dan Anak 

Dalam Meningkatkan Tali Silaturahmi 

 

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:  

 Putri Suci Lestari yang berasal dari desa wayurang, Lampung Selatan 

“Karena banyak kegiatan didalam dan diluar kampus hambatan 

komunikasi yang aku rasakan mungkin lebih seperti tidak mengangkat 

telepon”. 

 Riza Amalia yang berasal dari Kasui pasar Way Kanan 

“Kalau hambatan berkomunikasi yang aku rasakan dengan orang tua 

lebih seperti ke signal yang susah karena kan orang tua tinggal di 

                                                           
      

17
Ibu Elly Nuryani, wawancara, Tanggal 1 Mei 2017 
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kampung tuh, terus kondisi sekitar yang berisik, dan juga hambatan 

kesibukan kuliah”. 

 Vera Sisca Yanti yang berasal dari Lampung Utara  

“Berbicara soal hambatan yang dirasakan saat berkomunikasi yang pasti 

adalah signal yang terkadang tidak bersahabat ya dan juga ketidak 

fokusan dalam berbincang mungkin akibat terlalu banyak yang 

dipikirkan seperti tugas kuliah yang terkadang menumpuk”. 

 Ahmad Syarifudin yang berasal dari Lampung Timur  

“hambatannya komunikasi yang aku rasakan adalah signal yang susah 

hingga membuat suara yang terkadang tidak terdengar jelas.” 

 Anggun Eka Wati yang berasal dari labuhan maringgai, Lampung timur 

“Kalau hambatan saat berkomunikasi dengan orang tua lebih ke suara-

suara berisik disekitar saja”. 

 Amri Wahyudianto yang berasal dari Lampung Tengah 

“Karena terlalu sibuk dengan urusan kuliah terkadang saat orang tua 

menelpon tak sempat terangkat dan juga lebih ke keuangan untuk 

membeli pulsa karena kan anak kossan, menurut ku sih itu saja 

hambatan saat berkomunikasi dengan orang tua”. 

 Ahmad Khanafi yang berasal dari Margodadi, Tanggamus 

“Hambatan yang dirasakan aku saat berkomunikasi dengan orang tua 

adalah pulsa yang terbatas, signal, dan hape yang mudah lowbet.”. 
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 Asha Wahyunisa yang berasal dari Sumberejo, Tanggamus 

“Menurutku  hambatan yang dirasakan saat berkomunikasi dengan 

orang tua lebih ke kata yang artinya tidak sesuai dengan pemahamanku 

dan pengaruh mood saat berkomunikasi saja”. 

 Muhammad Alfian Nurhidayat yang berasal dari Lampung Tengah 

“hambatan yang saya rasakan saat berkomunikasi adalah susah signal 

dan perbedaan makna yang dimaksud dalam pengucapan”. 

 Nia Verdasari yang berasal dari Kasui, Way Kanan 

“Hambatan yang aku rasakan adalah banyak gangguan signal karna 

orangtua tinggal jauh dikampung dan pengucapan kata yang terlalu 

cepat saat berbicara”. 
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BAB IV 

POLA KOMUNIKASI JARAK JAUH ANTARA ORANG TUA DAN ANAK 

DALAM MENINGKATKAN TALI SILATURAHMI DI JURUSAN 

KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM ANGKATAN 2013 

 

 

A. Pola Komunikasi Jarak Jauh Antara Orang Tua dan Anak Dalam 

Meningkakan Tali Silaturahmi 

 

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 
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sulit untuk dilakukan. Maka antara orang tua dan anak sangat di perlukan adanya pola 

komunikasi yang baik. 

Pola Komunikasi antara orang tua dengan anak yang dimaksud disini adalah 

gambaran umum keadaan proses komunikasi yang berlangsung dalam keluarga, 

artinya dalam proses komunikasi ini masing-masing pihak yakni orang tua dan anak  

memiliki karakteristik tersendiri ketika melakukan komunikasi.  

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 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. 

Komunikasi yang baik sangat penting dalam hubungan antara orang tua dan 

anak. Karena melalui komunikasi orang tua dapat membangun hubungan yang 

menyenangkan dan positif. Orang tua juga lebih dapat mengontrol apa saja yang kita 

lakukan apabila sering berkomunikasi dengan baik, maka kepercayaan orang tua pun 
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akan terbentuk dengan sendirinya tak perlu kita bersusah payah lagi untuk 

meyakinkan.  

Maka yang dilihat disini adalah pola komunikasi apakah yang lebih dominan 

digunakan oleh mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 2013. 

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

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: 

 Putri Suci Lestari 

“Saya biasanya berkomunikasi dengan orang tua hampir setiap hari bahkan 

sehari bisa 2kali telponan, biasanya orang tua selalu mengontrol keberadaan 

saya dimana dan dengan siapa, kami juga selalu bertukar cerita satu sama 

lain setiap harinya.” 

 Vera Sisca Yanti 
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“Setiap hari saya selalu berkomunikasi dengan orang tua, walaupun tidak 

terlalu lama tapi setidaknya setiap hari saya selalu mendengar suara orang 

tua hanya untuk melepas rasa rindu saya, orang tua terutama ibu saya adalah 

tempat curhat terbaik buat saya maka dari itu setiap hari saya selalu bercerita 

apapun yang sudah saya lewati.” 

 Anggun Eka Wati 

“Melalui video call biasanya saya berkomunikasi setiap hari dengan orang tua 

yang kebetulan juga sedang bekerja di luar negri, jadi tiap hari itu ibu saya 

selalu video call saya menggunakan wifi majikannya, dari dulu emang saya 

deket banget sama ibu saya udah seperti sahabat sendiri jadi kalau masalah 

cerita biasanya saya lebih ke ibu saya” 

 Ahmad Khanafi 

“Saya berkomunikasi dengan orang tua 3 kali dalam seminggu walaupun tidak 

tiap hari tapi saya selalu menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan 

orangtua saya walaupun hanya sekedar menanyakan kabar saja.” 

 Muhammad Alfian Nurhidayat 

“Biasanya saya berkomunikasi atau menelpon orang tua 3 kali dalam 

seminggu, banyak hal yang kami bicarakan terutama tentang kabar 

keluarga.” 
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 Nia Verdasari 

“Saya berkomunikasi dengan orang tua melalui telepon biasanya 3-4 kali 

dalam seminggu, sekedar bertanya kabar dan berbagi cerita yang dialami 

seperti sahabat.” 

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 

Pola komunikasi laissez faire adalah Percakapan-kepatuhan tetapi tingkat 

kepatuhan rendah. Tipe keluarga ini rendah dalam percakapan dan kesesuain. ditandai 

dengan rendahnya komunikasi yang berorientasi konsep, artinya anak tidak diarahkan 

untuk mengembangkan diri secara mandiri, dan juga rendah dalam komunikasi yang 

berorientasi sosial. Artinya anak tidak membina keharmonisan hubungan dalam 

bentuk interaksi dengan orang tua. Anak maupun orang tua kurang atau tidak 

memahami obyek komunikasi, sehingga dapat menimbulkan komunikasi yang salah.  

Seperti contoh yang dikatakan oleh: 
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 Riza Amalia 

   “Saya tidak terlalu sering berkomunikasi dengan orang tua paling hanya 2 

minggu sekali, itu pun orang tua yang biasanya menghubungi terlebih 

dahulu. Biasanya topik pembicaraan berujung dengan saya meminta uang 

untuk keperluan.” 

 Ahmad Syarifudin 

   “Saya tidak setiap hari berkomunikasi dengan orang tua paling hanya sekali 

dalam seminggu itu pun kadang-kadang.” 

 Amri Wahyudianto 

   “Biasanya saya berkomunikasi dengan orang tua hanya 3 kali dalam sebulan, 

karna keterbatasan pulsa.” 

 Asha Wahyunisa 

    “Seminggu sekali saya berkomunikasi itupun juga terkadang saja soalnya 

saya memang jarang berkomunikasi dengan orang tua untuk sekedar basa 

basi  paling kalau kangen saya pulang ke kampung.”  

 Jadi pola komunikasi yang lebih dominan disini adalah Pola Komunikasi 

Konsensual yang menekankan hubungan yang harmonis dan komunikasi yang 

terbuka. Jenis komunikasi ini adalah komunikasi yang baik terbukti dari wawancara 

yang menghasilakan 6 orang mahasiswa, yang menerapkan pola komunikasi 

konsensual dengan orang tuanya tersebut. Dan sisanya 4 orang mahasiswa yang 

menerapkan pola komunikasi laissez faire yaitu pola komunikasi yang sedikit sekali 
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komunikasinya terhadap orangtua. Jenis pola komunikasi ini kurang baik untuk di 

terapkan karena tidak menjaga hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. 

Maka yang perlu dilakukan disini adalah adanya hubungan komunikasi yang 

bersifat terbuka baik orang tua maupun anak itu sendiri. Agar dengan berkomunikasi, 

orang tua dapat mengetahui keadaan anaknya, walaupun dalam keadaan jauh 

begitupun sebaliknya. 

B. Hambatan Pola Komunikasi Jarak Jauh Antara Orang Tua dan Anak 

dalam Meningkatkan Tali Silaturahmi 

 

Komunikasi adalah suatu cara untuk menyampaikan informasi antara satu orang 

dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial manusia pasti melakukan komunikasi agar 

dapat berinteraksi satu sama lain. Orang tua dan anak yang tinggal terpisah biasanya 

melakukan komunikasi melalui media dan yang lebih sering digunakan adalah media 

telepon. Adapun dalam menggunakan media telepon tersebut pastinya memiliki 

hambatan-hambatan tersendiri seperti: 

1. Hambatan Teknis 

Hambatan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam 

berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi 

melalui saluran mengalami kerusakan, Seperti: 

 Gangguan jaringan telepon, Jaringan signal nonverbal yang tidak 

konsisten, Gerak-gerik kita ketika berkomunikasi tidak melihat 

kepada lawan bicara, tetap dengan aktivitas kita pada saat ada yang 
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berkomuniaksi dengan kita mempengaruhi proses komunikasi yang 

berlangsung. 

 Gangguan ini bisa berupa suara yang bising pada saat kita berkomunikasi, 

seperti gangguan-gangguan udara pada telepon, yang membuat kita 

menjadi sukar untuk mendengar pembicaraan dari telepon itu.  

 Hape yang mudah lowbet. 

2. Hambatan Semantik 

    Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian 

pengertian atau idea secara efektif. Suatu pesan yang kurang jelas, akan tetap 

menjadi tidak jelas bagaimanapun baiknya transmisi, seperti: 

 Salah pengucapan kata atau istilah karena terlalu cepat berbicara. 

 Adanya perbedaan makna dan pengertian pada kata-kata yang 

pengucapannya sama. 

 Adanya pengertian konotatif. 

 Persepsi yang berbeda, Komunikasi tidak akan berjalan efektif, jika 

persepsi si orang tua tidak sama dengan si anak. Perbedaan ini 

bahkan bisa menimbulkan pertengkaran, diantara orang tua dan anak. 

 Kata yang berarti lain bagi orang yang berbeda, Kita sering 

mendengar kata yang artinya tidak sesuai dengan pemahaman kita. 
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3. 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: 

 Ekonomi, Mahasiswa membatasi untuk membeli pulsa karna ditutut 

harus hemat membagi keuangan. 

 Waktu, seperti salah satu ada yang tidak mengangkat telpon. 

 Tidak fokus, Terkadang kita tidak fokus saat mendengar Karena 

memikirkan hal lain diotak kita sehingga membuat sangat sukar 

memusatkan perhatian dan pikiran terhadap apa yang sedang 

dikatakan pembicara. 

 Profesi yang membuat kesibukan masing-masing, seperi anak yang 

sedang sibuk dengan tugas kuliahya dan orang tua yang sibuk dengan 

pekerjaan di kampung. 

 Pengaruh emosi, Pada keadaan mood yang sedang jelek, kita akan 

kesulitan menerima informasi. Apapun berita atau informasi yang 

diberikan, tidak akan diterima dan di tanggapinya. 
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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dan sumber-sumber lain serta 

pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai Pola Komunikasi 

Jarak Jauh Antara Orang Tua dan Anak dalam Meningkatkan Tali Silaturahmi di 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 2013, Sehingga penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pola komunikasi pada mahasiswa yang tinggal jauh dari orang tua dapat 

diketahui dari bagaimana intensitas yang terjalin antara orang tua dan anak. 

Intensitas yang banyak akan membentuk pola komunikasi konsensual yang 

menekankan hubungan yang harmonis dan komunikasi terbuka antara orang 

tua dan anak, pola komunikasi ini adalah pola komunikasi yang baik. Dan 

sebaliknya intensitas yang sedikit akan membentuk pola komunikasi laissez 

faire yaitu tidak ada adanya mendorong perbedaan pendapat ataupun 

menjaga hubungan yang harmonis pada tipe ini sedikit sekali komunikasi 

antara orang tua dan anak, pola komunikasi ini adalah pola komunikasi yang 

tidak baik. 

2.  Mahasiswa yang intensitas komunikasinya lebih banyak dengan orang 

tuanya akan lebih akrab dan tidak ada rasa malu untuk mengungkapkan rasa 

rindu, dibandingkan dengan mahasiswa yang intensitas komunikasinya 
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sedikit mereka cenderung canggung dan malu untuk mengungkapkan rasa 

rindunya kepada orang tua. 

3. Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa 

perantauan di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam bersama 

orangtuanya  adalah media elektronik seperti  telepon seluler. Mereka bukan 

menggunakan media  jejaring sosial seperti facebook dan blackberry 

massanger atau BBM karena orang tua hanya menggunakan handphone 

yang berfitur sederhana bukan handphone smartphone yang berfitur canggih. 

4. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pola komunikasi adalah waktu, 

ekonomi, ketidak fokusan, jaringan signal nonverbal yang tidak konsisten, 

pengaruh emosi, gangguan seperti suara yang bising, profesi atau kesibukan 

masing-masing, dan lain-lain. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, ada beberapa hal yang perlu 

penulis sarankan, yaitu : 

1. Mahasiswa yang merantau atau tinggal jauh dari orang tuanya untuk 

melanjutkan studi harus berkomunikasi dengan intensitas yang sering atau 

baik agar hubungan silaturahmi antara orang tua dan anak tetap erat dan 

lebih harmonis. 
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2. Sebaiknya juga mahasiswa selalu memberi tahu informasi dan 

keberadaannya agar orang tua tidak berharap-harap cemas dengan keadaan 

anaknya yang sedang menuntut ilmu. 

3. Mahasiswa yang sedang tinggal jauh dari orang tuanya baiknya juga dapat 

mengubah sikapnya kearah yang lebih positif agar orang tua dapat lebih 

senang melihat perubahan yang terjadi pada diri anaknya ketika kembali ke 

rumah. Sehingga hal ini juga dapat membantu proses pendewasaan pada diri 

mahasiswa tersebut. 
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Pedoman Wawancara 

 

1. Bagaimana cara anda menjalin silaturahmi dengan orangtua saat merantau? 

2. Seberapa sering anda berkomunikasi dengan orangtua? 

3. Media apa yang sering digunakan untuk berkomunikasi dengan orang? Kenapa? 

4. Siapa yang sering menghubungi terlebih dahulu antara anda dan orang tua? 

5. Apa saja yang jadi topik pembicaraan antara anda dan orangtua saat berkomunikasi? 

6. Apa pesan-pesan yang disampaikan orangtua melalui komunikasi tersebut? 

7. Bagaimana cara anda meyakinkan orangtua dalam membangun kepercayaan jika 

komunikasi hanya melalui media tidak secara langsung? 

8. Adakah perbedaannya saat anda berkomunikasi dengan orangtua via media dan bertemu 

langsung ? 

9. Apa saja keterbatasan yang anda rasakan ketika berkomunikasi? 

10. Apa saja biasanya gangguan/hambatan yang anda alami ketika melakukan komunikasi 

melalui media? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data Mahasiswa Yang Merantau 

 

Berikut merupakan data mahasiswa yang merantau atau tinggal jauh dari orang tua, yang 

berjumlah 45 orang: 

No. Nama Alamat Asal Alamat Sekarang 

1. Nadzrotul Uyun Jl. Sarkian petir talang 

padang, Tanggamus. 

Ma’had Al-Jamiah 

IAIN Raden Intan 

Lampung. 

2. Anton Susanto Kp. Kedaton, kec. Kasui, 

way kanan 

Jl. Senopati Gg. 

Krisna Korpri jaya, 

Sukarame, Bandar 

Lampung. 

3. Hendri Afriyanto Sinar gading, kec. Kasui, 

kab. Waykanan. 

Jl. Senopati Gg. 

Krisna Korpri jaya, 

Sukarame, Bandar 

Lampung. 

4. Dewi Setiawati Wates, Lampung 

Tengah. 

Jl. Pramuka, Bandar 

Lampung. 

5. Ahmat Syarifudin Sindang anom, kec. 

Sekampung udik, kab. 

Lampung Timur. 

Way halim, Bandar 

Lampung. 

6. Aditia Tri Inayati Jl. Palapa No. 249 

Kel.Pringsewu Selatan, 

kec. Pringsewu. 

Perumdam taman 

prasanti 2, Sukarame, 

Bandar Lampung. 

7. Putri Suci Lestari Jl. Kesuma Bangsa Gg. 

Pahlawan RT/RW 

002/002 Desa. wayurang 

Kec. Kalianda. 

Perumdam 3 Blok M, 

Sukarame, Bandar 

Lampung. 

8. Jamilah Dusun Kuningan sari 

Pekon datar lebuay, Kec. 

Air Naningan 

Tanggamus. 

Jl. Pulau pisang, 

Sukarame. 

9. Muhammad Ilham Desa Mengandung sari, 

Kec. Sekampung udik, 

Jl. Bima Kelurahan 

Korpri Jaya, 



Lampung Timur. Sukarame, Bandar 

Lampung. 

10. Febri Rahmadillah Jl. Trans Sumatra, Kec. 

Bakauheni. 

Jl. Durian No. 14, 

Korpri Jaya, 

Sukarame, Bandar 

Lampung. 

11. Agung Prasetiyo Bangunrejo, Kec. 

Bangunrejo. 

Jl. Bima Kelurahan 

Korpri Jaya, 

Sukarame, Bandar 

Lampung. 

12. Harnum Tri Utami Jl. Iman rejo No. 1 

Banjarsari, Kec. 

Wonosobo, Kab. 

Tanggamus. 

Jl. Pulau legundi Gg. 

Afdol No. 16, 

Sukarame, Bandar 

Lampung. 

13. Basrafi Arbi Rais Sulusuban Seputih 

Agung, Lampung 

Tengah. 

Jl. Senopati, 

Sukarame, Bandar 

Lampung, 

14. Ahmad Khanafi Margodadi, Tanggamus. Perum griya sukarame 

blok F dan G  RT 18. 

15. Nia Verdasari Jl. Ak. Gani No. 09 

Kasui Way Kanan. 

Jl. Karimun Jawa 

Blok C1 No. 13, 

Sukarame, Bandar 

Lampung. 

16. Muhammad Alfian 

Nurhidayat 

Sinar Seputih Kec. 

Bangunrejo Kab. 

Lampung Tengah 

Jl. Pandawa raya, Kel. 

Korpri jaya, 

Sukarame, Bandar 

Lampung. 

17. Dedi Sumantri Jl. Perempatan tengos 

Kec. Bandar negri 

semuong Kab. 

Tanggamus. 

Jl. Pulau bawean, 

Bandar Lampung. 

18. Septi Rusnita  Bangun jaya RT. 05 

Mesuji. 

Jl. Karimun Jawa 

Blok C1 No. 13, 

Sukarame, Bandar 

Lampung. 

19. Chandrika Putri Pertiwi Rawajitu, Tulang 

bawang. 

Jl. Karimun Jawa 

Blok C1 No. 13, 



Sukarame, Bandar 

Lampung. 

20. Anwar Sidiq Blok 3 Jalur 15 No. 7 

Desa bumi pratama 

mandira Kec. Sungai 

menang Kab. Ogan 

komeringilir . 

Jl. Durian No. 14, 

Korpri Jaya, 

Sukarame, Bandar 

Lampung. 

21. Muhammad Abdan 

Syakuro 

Guyuban 001/001 

Paguyuban Kec. Way 

Lima Kab. Pesawaran 

Desa karang sari, Kec. 

Jati agung, Kab. 

Lampung Selatan. 

22. Asha Wahyunisa RT 02/RW 03 Dusun 

Sidorejo Kec. Sumberejo 

Kab. Tanggamus. 

Jl. Pulau sebesi perum 

indah sejahtera 4 blok 

d No. 11, Sukarame, 

Bandar Lampung. 

23. Amri Wahyudianto Gunung batin baru, 

Lampung Tengah. 

Jl. Bima Kelurahan 

Korpri Jaya, 

Sukarame, Bandar 

Lampung. 

24. Diah Woro Desa camping tiga, Kec. 

Gisting, Kab. 

Tanggamus. 

Jl. Pembangunan blok 

b, Waydadi Sukarame, 

Bandar Lampung. 

25. Muhammad Saiful 

Hasyim 

H1 Makartitama Kec. 

Gedung aji baru, Kab. 

Tulamg bawang. 

Way Galih, Lampung 

Selatan. 

26. Anis kurlilah Lesung bakti jaya unit 7 

blok B, Tulang Bawang. 

Jl. Legundi Gg. 

Sukma No. 17, Bandar 

Lampung. 

27. Agus Mulyana Jl. Soekarno Hatta, 

Dusun Hara kuning 

pekon hanakau, Kec. 

Sukau, Kab. Lampung 

Barat. 

Jl. Karimun jawa Gg. 

Alikhlas, Sukarame, 

Bandar Lampung. 

28. Pratama Wijaya Mulyorejo 1 RT/RW 

002/002, Lampung 

Utara. 

Jl. Kelapa sepang jaya 

No. 02, Kedaton, 

Bandar Lampung. 

29. Armun Asri Jalan Raya Negri Agung 

No.81, Tanggamus. 

Way dadi, Sukarame, 

Bandar Lampung. 



30. Anggun Ekawati Dusun pasar lama, Kec. 

Labuhan maringgai, Kab. 

Lampung Timur. 

Jl. Airan 1 Gg. 

Lebung jaya desa way 

hui, Kec. Jati agung, 

Kab. Lampung 

selatan. 

31. Nurhativi Jl. Stasiun KA 

blambangan pasar, 

Lampung Utara. 

Jl. Pandawa 1 Gg. 

Family raya 1 RT 01 

RW 01 No. 22, Kel. 

Korpri raya, Kec. 

Sukarame. 

32. Agus Abdullah Desa pasar baru, Kec. 

Kedondong, Kab. 

Pesawaran. 

Jl. Pandawa, 

Sukarame, Bandar 

Lampung. 

33. Riza Amalliah Jl. H. Ibrahim No. 29 

Kasui Pasar, Way kanan. 

Jl. Pangeran senopati 

No 1A. 

34. Yuli Husnia Tanjung Raja, Lampung 

Utara. 

Pandawa 5, Sukarame, 

Bandar Lampung. 

35. Niswatun Ulmi Bumi dipasena jaya 

Blok. 06 jalur 56 No.04, 

Kec. Rawa jitu timur, 

Kab. Tulang Bawang. 

Taman prasanti 2 blok 

b1 No.5. 

36. Vera Sisca Yanti Jl. Gotong Royong 

No.387 C, Kota Bumi, 

Lampung Utara. 

Jl. Matahari, Kel. 

Korpri jaya, 

Sukarame, Bandar 

Lampung. 

37. Roayda Kota Agung, 

Tanggamus. 

Sukarame, Bandar 

Lampung. 

38. Anggun Permata Sari 

Dewi 

Jl. Katibung Raya, 

Lampung Selatan. 

Pembangunan G, No. 

3, Sukarame, Bandar 

Lampung. 

39. Dwi Fitriani Lingkungan 8 RT/RW 

042/015 Yukumjaya, 

Terbanggi besar, 

Lampung Tangah. 

Taman Prasanti blok 

C, Sukarame, Bandar 

Lampung. 

40. Imam Mustofa Pecoh Raya, Teluk 

Betung, Bandar 

Jl. Kelapa sepang jaya 

No. 02, Kedaton, 



Lampung. Bandar Lampung. 

41. Ria Haryani Kab. Waykanan, Kec. 

Gunung Labuhan 

Kampung Bengkulu. 

Jl. Kemuning II, 

Perumdam 3. 

42. Fredy Juliansyah Jl. Sutan Badaruddin Gg. 

Dahlia No. 235, 

Langkapura. 

 

Jl. Perintis C, Way 

dadi baru, Sukarame. 

 

43. Rani Suryani Pasar mulia timur III, 

RW 003, Kel. Pasar krui, 

Kec. Pesisir tengah, Kab. 

Pesisir barat. 

Jl. Pulau pisang, 

Sukarame, Bandar 

Lampung. 

44. Diana Ulfa Desa gunung sari 

RT/RW 006/003 Kec. 

Way khilau Kab. 

Pesawaran. 

Sukarame, Bandar 

Lampung. 

45. Nia Andesta Desa lawang agung, Kec. 

Muaradua kisam, Kab. 

Oku Selatan. 

Jl. Pulau pisang, 

Sukarame, Bandar 

Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data Mahasiswa Berdasarkan Tempat Tinggal Selama Kuliah 

 

Berikut merupakan data mahasiswa berdasarkan tempat tinggal selama kuliah, yang berjumlah 

45 orang: 

No Nama Tempat Tinggal 

1. Nadzrotul Uyun Ngekost 

2. Anton Susanto Ngekost 

3. Hendri Afriyanto Ngekost 

4. Dewi Setiawati Ngekost 

5. Ahmat Syarifudin Masjid 

6. Aditia Tri Inayati Ngekost 

7. Putri Suci Lestari Tinggal tempat saudara 

8. Jamilah Ngekost 

9. Muhammad Ilham Ngekost 

10. Febri Rahmadillah Ngekost 

11. Agung Prasetiyo Ngekost 

12. Harnum Tri Utami Tinggal tempat saudara 

13. Basrafi Arbi Rais Ngekost 

14. Ahmad Khanafi Masjid 

15. Nia Verdasari Ngekost 

16. Muhammad Alfian Nurhidayat Ngekost 

17. Dedi Sumantri Ngekost 

18. Septi Rusnita  Ngekost 

19. Chandrika Putri Pertiwi Ngekost 



20. Anwar Sidiq Ngekost 

21. Muhammad Abdan Syakuro Tinggal tempat saudara 

22. Asha Wahyunisa Ngekost 

23. Amri Wahyudianto Ngekost 

24. Diah Woro Ngekost 

25. Muhammad Saiful Hasyim Ngekost 

26. Anis kurlilah Ngekost 

27. Agus Mulyana Masjid 

28. Pratama Wijaya Masjid 

29. Armun Asri Tinggal tempat saudara 

30. Anggun Ekawati Tinggal tempat saudara 

31. Nurhativi Ngekost 

32. Agus Abdullah Ngekost 

33. Riza Amalliah Ngekost 

34. Yuli Husnia Ngekost 

35. Niswatun Ulmi Ngekost 

36. Vera Sisca Yanti Ngekost 

37. Roayda Ngekost 

38. Anggun Permata Sari Dewi Ngekost 

39. Dwi Fitriani Ngekost 

40. Imam Mustofa Masjid 

41. Ria Haryani Ngekost 

42. Fredy Juliansyah Ngekost 

43. Rani Suryani Ngekost 



44. Diana Ulfa Ngekost 

45. Nia Andesta Ngekost 

 

 

Daftar Sampel Penelitian 

 

 

No Nama Tempat Tinggal 

1. Putri Suci Lestari Tinggal tempat sanak saudara 

2. Riza Amalia Tinggal di Kostan 

3. Vera Sisca Yanti Tinggal di Kostan 

4. Ahmad Syarifudin Tinggal di Masjid 

5. Anggun Eka Wati Tinggal tempat sanak saudara 

6. Amri Wahyudianto Tinggal di Kostan 

7. Ahmad Khanafi Tinggal di Masjid 

8. Asha Wahyunisa Tinggal di Kostan 

9. Muhammad Alfian Nurhidayat Tinggal di Kostan 

10. Nia Verdasari Tinggal di Kostan 
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