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MOTTO

ِ
ِ
ِ
احده اَم أ ْاو كِالاه اَم
ضى اربُّ ا
اوقا ا
ك أاالَّ تا ْعبدواْ إِالَّ إِيَّ ه اوبِ ل اْوال اديْ ِن إِ ْح اس نً إِ َّم يا ْب لغا َّن عن اد اك الْكبا ار أ ا
َّ
ٍّ فاالا تاقل لَّه اَمآ أ
﴾٣٢﴿ يَم
ً ف اوالا تا نْ اه ْره اَم اوقل له اَم قا ْوالً اك ِر
“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia
dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika
salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam
pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya
perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada
mereka perkataan yang mulia” (QS. Al-Isra’ : 23)1

1

Ahmad Syadali dan Ahmad Rofi’I Ulmul Quran II, (Bandung: Pustaka setia, 1997), 73.
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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: PERAN KOMUNIKASI ANTARA ANAK
DAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR
(STUDI TERHADAP MAHASISWA THAILAND DI UIN STS JAMBI). Yang
melatar belakani penulis mengambil judul ini karena pada umumnya anak dengan
orang tua dan berhubungan dekat atau sering komunikasi tatap muka karena tinggal
dalam satu rumah. Tetapi lian halnya dengan orang tua dan anak yang tidak tinggal
serumah atau tinggal berjauhan karena perbedaan jarak dan tempat. Komunikasi
dilakukan menggunakan media seperti hendphon tidak berkomunikasi secara tatap
muka. Komunikasi jarak jauh ini menimbulkan masalah yaitu komukasi yang terjalin
menjadi efektif atau tidak efektif. lagi tergantung kepada komukasi hubungan yang
baik.
Pendekatan penelitian yang penulis gunakn adalah (libarary research) dalam
tehnis deskriptif kualitatif eksploratif, dengan tahap penelitian yaitu observasi,
wawancra dan dokumentasi, lalu mengunakan tehnis analisis data. Sehingga dapat
mengetahui bagai mana pola komunikasi jaral jauh orang tua dan anak dan bisa
mengetahui hambatan apa dalam komunikasi, faktor apa yang mepengaruhi
komunikasi anak dengan orang tua dengan jarak jauh pada Mahasiswa IMIPI (Ikatan
Mahasiswa Islam Patani selatan Thailand di Indonesia).
Hasil penulis menemukan bahwa mahasiswa/i luar negeri yang ada di
Indonesia berkomunikasi dengan orang tua melalui media. Komunikasi yang
dilakukan oleh anak dan orang tua kurang baik karena hanya mengadakan media
saluran komukasi tanpa melakukan tatap muka (face to face) dan komunikasi yang
terajlin pun menjadi terbatas. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi seperti
pertama, hambatan fisik, hambatan waktu, hambatan ekonomi.
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TRANSLITERASI2
A. Alfabet
Arab
ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض

Indonesia
̓
B
T
Th
J
h}
Kh
D
Dh
R
Z
S
Sh
s}
d{

Arab
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ء
ي

Indonesia
t}
z}
‘
gh
f
q
k
l
m
n
h
w
,
y

B. Vokal dan Harakat
Arab

Indonesia

Arab

Indonesia

Arab

Indonesia

َا

A

ﺎ

a>

اِى

i>

َا
َِا

U
I

اى
او

á
u>

او
اى

aw
ay

C. Ta>’ Marbu>t}ah
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ini ada tiga macam:
1. Ta>’ Marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka
transliterasinya adalah /h/.
Arab
صالَة
مرَاَة

2

Indonesia
S}ala>h
Mir’a>h

Tim Penyusun, Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN
STS Jambi (Jambi: Fak. Ushuluddin IAIN STS Jambi, 2014), 136-137.
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2. Ta>’ Marbu>t}ah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammah, maka transliterasinya adalah /t/.

Arab
وزارةَالترَبية
مرَاةَالزَمن

Indonesia
Wiza>rat al-Tarbiyah
Mir’a>t al-zaman

3. Ta>’ Marbu>t}ah yang berharakat tanwin maka transliterasinya adalah
/tan/tin/tun/.
Arab
فجئة

Indonesia

1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia
baik individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari disadari
atau

tidak

komunikasi

adalah

bahagian

dari

kehidupan

manusia

itu

sendiri. gerak dan tangis yang pertama pada saat ia dilahirkan adalah
suatu tanda komunikasi.3
Komunikasi merupakan aktivitas dasar yang dilakukan manusia.
Tidak

ada

Manusia

yang

tidak

terlibat

dalam

kemunikasi.

Melalui

komunikasi kita menemukan diri kita mengembangkan konsep diri. Dan
menetapkan hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Komunikasi itu
ada di setiap aspek kehidupan dan kegiatan manusia. Ia ada dimana-mana,
karena

itu

sangat

sulit

mendifinisikan

dalam

dengan

kalimat

yang

sederhana yang tegas, ibarat air, ia mampu membasahi daerah atau
wilayah yang di sentuhinya. Komunkasi akan selalu mampu memberi
warna

dan

pengaruh

pada

bidang

yang

disentuhnya,

ia

mempunyai

banyak makna, hal ini menunujukan betapa sulitnya membuat definisi
tentang komunikasi secara tegas.4
Komunikasi memaikan peran penting dalam kehidupan manusia
hampir setiap saat kita bertindak dan belajar melalui komunikasi.
Perkembangan
mempengaruhi

setiap

zaman

yang

keluarga

untuk

terus
membentuk

berkembang
anggota

akan
keluarga

menjadi individu yang cerdas. karena itu, banyak orang tua yang ingin
memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak mereka. Para orang tua
juga rela terpisah jauh dengan anak mereka demi masa depan dan cita-cita
yang akan dicapai oleh anak yang mereka cintai. Hal ini karena menurut
3
4

Wadjaya, Komunikasi dan kehidupan Masyarakat (Jakarta: Bumi Aksara 2010), 1.
Pawit M. Yusup, Ilmu Informasi komunikasi (Jakarta: 2009), 1.

1

2

para orang tua banyak universitas memiliki kualitas yang baik berada di
luar kota dari tempat tinggal mereka. Sehingga para orang tua tetap
memberi motivasi agar anaknya tetap mendapat pendidikan yang terbaik
walau harus tinggal terpisah dengan orangtua.
Perkembangan teknologi dan komunikasi yang juga semakin pesat
pada saat ini mempengaruhi komunikasi yang terjalin di antara anggota
keluarga.

Hal

ini

dapat

dilihat

dari

munculnya

aplikasi

dan

alat

komunikasi yang setiap saat dapat digunakan oleh setiap individu. Bagi
orang tua dan anak. Misalnya dengan menggunakan alat komunikasi
handphone, para orangtua dapat menghubungi anak mereka setiap saat.
Sedangkan jika para orangtua ingin melihat keadaan fisik anak mereka
apakah semakin kurus atau bertambah gemuk, maka orangtua

dapat

menggunakan fasilitas facbook atau sejenisnya melalui internet.
Walaupun begitu banyak alat komunikasi yang dapat digunakan
untuk tetap menjalinkan komunikasi
tinggal

terpisah

jauh,

tidak

dapat

antara anak dan orangtua
dipungkiri

bahwa

hubungan

yang
yang

mereka jalani tidak selama berjalan dengan baik. Ada beberapa masalah
yang dihadapi oleh para mahasiswa. Misalnya, masalah psikologis dan
masalah ekonomi yang dihadapi oleh mahasiswa yang tinggal terpisah
dengan

orangtuanya.

kepada

orangtua

Masalah

dan

anggota

psikologis
keluarga

seperti,
lainnya

menahan
dan

rasa

harus

rindu
terbiasa

melakukan semua aktivitas sendiri dan tanpa bantuan dari orangtua.
Masalah

ekonomi,

transportasi

dan

seperti
makan

mengatur

yang

keuangan

dilakukan

sendiri.

untuk
Hal

biaya
ini

kuliah,
memaksa

mahasiswa harus mampu untuk menghemat sampai datangnya kiriman
biaya dari orangtua kembali.
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
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komunikasi antara orang tua dengan anak menjadi dekat. Seorang anak
pasti ingin berkomunkasi dengan ibu atau ayahnya walaupun sekedar basa
basi serta curhat mengenai perkuliahanya. Begitupun orang tua pasti ingin
berkomunikasi dengan anak walaupun hanya mengingatkan untuk makan
saja. Tetapi lain halnya dengan orang tua dengan anak yang tidak tinggal
serumah atau tinggal
Komunikasi

yang

berjauhan karena perbedaan jarak dan tempat.

terjadi

tidak

lagi

seperti

tinggal

serumah

karena

komunikasi dilakukan mengunakan media seperti telepon tidak komuniksi
tatap muka.
Komunikasi interpersonal terdapat dalam al-Qur‟an dalam surat
as-Saffat ayat 102, ayat tersebut memiliki makna percakapan antara sang
ayah dan anaknya yang intim dan harmonis, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi
Ismail.

Peristiwa

ini

digambarkan

dalam

dalam

ayat

tersebut

yang

berbunyi:
ِ ال يا أَب
ت اف َعل َما تُؤَم ُر َۖ َستَ ِج ُدِِن إِن
َن إِ يِن أ ََر ٰى ِِف ال َمنَ ِام أ ي
َ َالسع َي ق
َّ ُفَلَ َّما بَلَ َغ َم َعه
َ َُِن أَذ ََب
ََّ ُال يَا ب
َ َ َ َك فَانظُر َما َذا تَ َر ٰى َۖ ق
ِ َّ َشاء اللَّهُ ِمن
ين
َ الصاب ِر
َ
َ
“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama
Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam
mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia
menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu;
insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. (QS.
As-Saffat:102)5

Ayat ini menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang diperintahkan
oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Terdapat hikmah yang dapat
diambil dari ayat ini, bahwa Nabi Ibrahim ketika berkomunikasi dengan
anaknya, tidak lantas memaksakan kehendak yang sudah jelas meroakan
perintah Allah, namun beliau meminta pendapat dan menceritakan hal
ihwal

sebenarnya

kepada

Nabi

Ismail,

sehingga

Nabi

mengerti

dan

Departemen agama Republic Indonesia Alqur’an dan terjemahan, (Jakarta 6 Nopember
2002), 641.
5
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mengikuti
ekspresi

apa

yang

kasih

diperintahkan

sayang

yang

oleh

Allah.

ditunjukkan

oleh

Selain
Nabi

itu,

tercermin

Ibrahim

dengan

mengguna kalimat “ ”يﺎَبىيkepada anaknya.
Begitu pula komunikasi yang terjadipada mahasiswa Thailand di
UIN STS Jambi berjumlah 8 orang, lelaki 7 orang perempuan 1 orang
mereka meninggalkan keluarga dari kampung untuk perkuliahan, mereka
bisa pulang kampong minimal 2 tahun sekali dan ada juga mereka yang
tidak pernah pulang selama 4 tahun kerana kurang ongkos paling pergi,
perhubungan

mereka

untuk

menghubungi

keluarga

secara

globalisasi

yaitu lewat facebook, whatsupp dan vedio call .Mereka yang jauh dari
orang tuanya ada yang berkomunikasi secara efektif namun ada pula yang
tidak

komunikasi

berkomunikasi

secara

hanya

tidak

ada

saat

efektif
mereka

dengan

orang tuanya,

membutuhkan

sesuatu

mareka
seperti

dalam hal ekonomi anak yang mintak dikirimi uang dari orang tuanya
karena habis uang jajan atau rajin membeli buku dan membayar uang
perkuliahan saja jika tidak ada yang dibutuhkan mereka tidak akan
berkomunikasi dengan orang tuanya. Begitu juga terhadap mahasiswa
dari Thailand biasanya berkomunikasi mereka dengan orang tuanya tidak
setabil karena banyak pengaroh yang lain yang buat mereka lalai dalam
hubungi atau berkomunikasi dengan orang tua seperti sibuknya kegiatan
oranisasi serta sibuk dengan perkuliahan karena kegiatan-kegiatan mereka
ada yang di kampus dan di luarkampus jadi mereka harus dapat dua-dua
baik kegiatan dalam kampus maupun kegiatan di luar kampur yaitu
perkuliahan dan kegiatan dalam organisasi mereka harus menajmen masa
mereka untuk bisa carikan peluang mereka untuk bisa menghubungi
terhadap orang tua walau sedikit kata tetapi bermakna. Dan ada juga
factor pergaulan, sering jalan-jalan atau kumpul dengan teman-teman,
sehingga tidak sempat untuk berkomunikasi dengan orang tua mereka.
Hal tersebut memicu terjadinya miss komunikasi antara orang tua
dan

anak

yang

merantau,

bahkan

biasa

terjadi

silaturrahmi

antara

keduanya tidak seefektif seperti dulu. Tentu dengan adanya permasalahan
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tersebut tidak hanya berdampak pada kegiatan kuliah mahasiswa yang
bersangkutan,

namun

juga

berdampak

pada

kehidupan

orang

tuanya,

mulai saling berprasangka buruk bahkan sampai pada saling mencuriga
satu

samalain

dengan

demikian

jelasnya

dapat

dikatakan

bahwa

keberahasilan dalam berkomunikasi baru akan terlihat berhasil jika satu
sama lain mampu menjembatani agar komunikasi tetap berjalan dan
tercipta dengan baik dan harmonis.
B. Permasalahan
Dari latar belakang Masaalah diatas terhadap pada peran komunikasi jarak
jauh antara anak dan orang tua dalam meningkatkan studi perkuliahan (studi
terhadap mahasiswa Thailand di UIN STS Jambi) maka dapat dibuat rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana

peran

komunikasi

antara

anak

dan

orangtua

dalam

meningkatkan motivasi belajar pada mahasiswa Thailand di UIN STS Jambi?
2. Apa saja

hambatan

komunikasi

antara anak dan orangtua

dalam

meningkatkan motivasi belajar pada mahasiswa Thailand di UIN STS Jambi?
3. Bagaimana keefetifan komunikasi antara anak dan orangtua dalam
meningkatkan motivasi belajar pada mahasiswa Thailand di UIN STS Jambi?

C. Batasan masalah
Penelitian ini hanya membahas peran komunikasi antara anak dan
orangtua dalam meningkatkan motivasi belajar pada mahasiswa Thailand di UIN
STS Jambi. Adapun dalam penelitian ini akan dilakukan terhadap mahasiswa
UIN STS Jambi yang berasal dari Thailand yang berjumlah 8 orang, lelaki 7
orang dan perempuan 1 orang.
D. Tujuan dan kegunaan penelitian
Tujuan penelitian
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1. Untuk mengetahui Apa bentuk komunikasi antara anak dan orangtua dalam
meningkatkan motivasi belajar pada mahasiswa Thailand di UIN STS Jambi.
2. Untuk mengetahui hambatan peran komunikasi antara anak dan orangtua
dalam

meningkatkan motivasi belajar pada mahasiswa Thailand di UIN

STS Jambi.
3. Untuk mengetahui keefektifan komunikasi antara anak dan orangtua dalam
meningkatkan motivasi belajar pada mahasiswa Thailand di UIN STS Jambi.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah
1. Secara teoritis
Penelitian ini akan bermanfaat untuk pengembangan ilmu komunikasi
khususnya pada komunikasi interpersonal jarak jauh.
2. Secara praktis
Penelitian yang telah dilakukan peneliti ini diharapkan menjadi masukan
bagi orang tua dan anak dalam hal komunikasi interpersonal jarak jauh, terlebih
khusus pada mahasiswa Thailand di UIN STS Jambi.
E. kerangka teori
Penelitian ini menggunakan Teori Harapan dan Motivasi Vroom,
mengembangkan sebuah teori motivasi berdasarkan jenis-jenis pilihan yang dibuat
orang untuk mencapai suatu tujuan, alih-alih berdasarkan kebutuhan internal.
Teori Harapan (expectancy theory) memiliki 3 asumsi pokok :
1. Setiap indvidu percaya bahwa ia berperilaku dengan cara tertentu akan
memperoleh hal tertentu. Ini disebut sebuah harapan (outcome expectancy).
2. Setiap hasil mempunyai nilai bagi daya tarik bagi orang tertentu. Ini disebut
sebagai valensi.
3. Setiap hasil dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit mencapai hasil
tersebut.
Hal ini disebut harapan usaha (effort expectancy). Motivasi dijelaskan dengan
mengombinasikan prinsip ini. Orang akan termotivasi bila ia percaya bahwa (1)
suatu perilaku tertentu akan menghasilkan hasil tertentu (2) hasil tersebut punya
nilai positif baginya dan (3) hasil tersebut dapat dicapai dengan usaha yang
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dilakukan seseorang.6 Kaitan teori ini dengan masalah yaitu, orang tua dan anak
mempunyai harapan yang sama ketika berada jauh atau berbeda jarak komunikasi
berjalan dengan lancar agar hubungan tetap terjaga dengan baik. Dan orang tua
memotivasi anak agar belajar dengan baik agar dapat selesai kuliah dalam waktu
yang tepat dan mendapat hasil yang memuaskan dengan hal itu anak termotivasi
untuk belajar dan mencapai tujuan mereka agar meraih sukses.

1. Peran
Peran/peranan dalam bahasa inggris action/rool artinya suatu perbuatan
yang terjadi pertemuan komunikasi diantara individu yang saling berkepentingan
untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.7
Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan
kedudukannya

(status

sosialnya).Jadi,

apabila

seseorang

individu

telah

melaksanakan kewajiban dan meminta hak-haknya sesuai status sosial yang
disandangnya maka dia telah menjalankan suatu peran yang tepat.8

2. Komunikasi
a. Pengertian Komunikasi
Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari
kata Latin communication, dan bersumber dari kata communis. Sama di sini
maksudnya adalah sama makna.
Jadi, kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk
percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan
makna mengenai dalam percakapan itu belum tentu menimbulkan kesamaan
makna. Dengan lain perkataan mengerti bahasanya saja belum tentu mengerti
makna yang dibawakan oleh bahasa itu. Jelas bahwa percakapan kedua orang tadi

6

Rohim, Syaiful H. Teori Komunikasi Perspektif Ragam dan Aplikasi.( Jakarta : Rineka
Cipta 2009), 65.
7
8

Effendy, Onong Uhjana. Kamus Komunikasi. Mandar Maju. (Bandung: 1989), 452.
Muin,Idianto.Sosiologi.Erlangga, (Jakarta: 2004) 81.
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dapat dikatakan komunikatif apabila kedua-duanya, selain mengerti bahasa yang
dipergunakan, juga mengerti makna dari bahan yang dipercakapkan. 9
b. proses komunikasi
proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yakni secara primer dan
secara sekunder
Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampain pikiran dan
atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang
(symbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi
adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara
langsung mampu “menerjemahkan” pikiran dan atau perasaan komunikator
kepada komunikan.
Gambar sebagai lambang yang banyak dipergunakan dalam komunikasi
memamg melebihi, isyarat, dan warna dalam hal kemampuan “menerjemahkan”
pemikiran seseorang, tetapi tetap tidak melebihi bahasa. Buku-buku yang ditulis
dengan bahasa sebagai lambang untuk “menerjemahkan” pemikiran tidak
mungkin diganti oleh gambar, apalagi oleh lambang-lambang lainnya.
Akan tetapi , demi efektifnya komunikasi, lambang-lambang tersebut
dipadukan penggunaannya. Dalam kehidupan sehari-hari bukankah hal yang
luarbiasa apabila kita terlibat dalam komunikasi yang menggunakan bahasa
disertai gambar-gambar berwarna.
Seperti telah diterangkan di muka, media primer atau lambang yang paling
banyak digunakan dalam komunikasi adalah bahasa. Akan tetapi tidak semua
orang pandai mencari kata-kata yang tepat dan lengkap yang dapat
mengcerminkan pikiran dan perasaan yang sesungguhnya. Selain itu sebuah
perkataan belum tentu mengandung makna yang sama bagi semua orang. 10
Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampain pesan oleh
seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media
kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama komunikan.

9

Onong Uchjana
Rosdakarya, 2011), 9.
10
Ibid, 11-12.

Effendy, komunikasi teori dan praktek

(Bandung: PT.Permaja
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Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan
komunikasinya karena kounikan sebagai sasarannya berada di tempat yang
relative

jauh

atau

jumlahnya

banyak.

Surat,

telepon,

telks,surat

kabar,majalah,radio, televise, film, dan banyaklagi adalah media kedua yang
sering digunakan dalam komunikasi.
Pentingnya peranan media, yakni media sekundur, dalam proses
komunikasi, disebabkan oleh efisiensinya dalam mencapai komunikan dalam
jumlah yang amat banyak. Jelas efisian karena, dengan menyiarkan sebuah pesan
satu kali saja, sudah dapat tersebar luaskepada khalayak yang begitu banyak
jumlahnya; bukan saja jutaan, melaikan puluhan juta, bahkan ratusan juta, seperti
misalnya pidato kepala Negara yang disiarkan melalui radio atautelevisi. 11
3. Komunikasi jarak jauh.
Komunikasijarak jauh adalah komunikasi yang terjadi dalam jarak yang
sangat jauh antara komunikator dan komunikan tidak saling melihat dan harus
menggunakan alat bantu.12
a. Pola komunikasi konsensual
Pola komunikasi konsensual adalah percakapan selalu bersifat positif dan
tidak ditolak. Bentuk komunikasi keluarga ini menekankan komunikasi
beroriantsi social maupun yang beroriantasi 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 setiap anggota keluarga mengemukakan ide dari berbagai sudut
pandang, tanpa mengganggu struktur kekuatan keluarga. Pola komunikasi ini
menekankan hubungan yang hormonis dan komunikasi terbuka antara orang tua
dan anak, ini adalah pola komunikasi yang baik.
b. 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 beroriantasi konsep. Artinya anak
11

Ibid, 16-17.
Komunikasi
(On-Line),tersedia
diakses
http//wordpress.com/2012/02/komunikasi.html tanggal 13 April 2018.
12

melalui

alamat
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tidak diarahkan untuk mengembangkan diri secara mandiri, dan juga rendah
dalam komunikasi yang beroriantasi social. 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. 13
4. Hambatan Hambatan Komunikasi
Hambatan-Hambatan Komunikasi Menurut Leonard R.S. dan George Strauss
dalam Stoner james, A.F dan Charles Wankel
Kita sering melihat dua orang sahabat bertengkar hebat hanya karena masalah
sepele. Banyak suami istri yang bercerai, padahal mereka saling mencintai, hanya
karena ego dan tidak mau saling memahami. Organisasi bisa hancur dan pecah
karena anggotanya tidak kompak. Dua pihak berseteru karena merasa yang paling
benar. Semuanya itu berpangkal dari masalah komunikasi.
Komunikasi adalah hal yang sangat penting ketika kita mulai berhubungan
dengan orang lain. Kesuksesan dan kegagalan dalam hidup ini sebenarnya adalah
karena faktor komunikasi. Perang dan perdamaian ada juga karena faktor
komunikasi. Semuanya berhubungan dengan komunikasi. Komunikasi ibarat
poros yang menjadi inti dari semua kegiatan yang ada di bumi.
Seperti yang sudah dicontohkan, komunikasi tidak selalu berjalan lancar. Ada
faktor-faktor yang membuat komunikasi dua pihak menjadi bermasalah. Faktorfaktor tersebut dinamakan hambatan-hambatan komunikasi. Hambatan-hambatan
komunikasilah yang menyebabkan dua pihak berseteru. Hambatan-hambatan
komunikasi juga menyebabkan perang dunia .
Berikut ini merupakan hambatan-hambatan komunikasi Menurut Leonard R.S.
dan George Strauss dalam Stoner james, A.F dan Charles Wankel .
a. .Perbedaan Persepsi
Setiap orang memiliki kemampuan yang tidak sama dalam hal mengartikan
sebuah pesan atau ungkapan. Ada orang yang mengartikan bentakan seseorang
13

Syaiful Rohim, Teori komunikasi (Jakarta :Rineka Cipta, 2009), 24
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sebagai sebuah ketegasan. Namun, ada juga orang yang mengartikan bentakan
tersebut sebagai sebuah kekejaman dan tindak kekerasan. Perbedaan persepsi
inilah yang menjadi alasan mengapa dua pihak terlibat konflik. Kadang, perkataan
yang sama bisa diartikan beda bila disampaikan pada orang yang berbeda. Setiap
orang bisa mengartikan sebuah garis lurus sebagai tiang bendera , namun orang
yang lainnya bisa mengartikan sebuah garis lurus tersebut sebagai tanda seru.
Padahal, sama-sama garis lurus.
b. .Budaya
Perbedaan budaya juga menjadi salah satu penghambat dalam komunikasi,
terlebih bila masing-masing pihak tidak mengerti bahasa yang dipergunakan.
Meskipun demikian, hal ini bukanlah masalah besar, tidak sebesar alasan nomor
satu karena bisa diakali dengan cara menggunakan bahasa simbol atau saling
mempelajari kebudayaan masing-masing.

c. .Karakter Dasar
Karakter dasar manusia pada dasarnya ada 4, yaitu koleris, melankolis,
plegmatis, dan sanguinis. Keempatnya memiliki karakter yang berseberangan.
Koleris adalah karakter kuat yang kadang suka menyinggung perasaan.
Melankolis adalah karakter yang lembut dan perasa. Sanguinis adalah karakter
yang santai. Plegmatis adalah karakter yang suka mengalah. Bayangkan bila
keempat karakter ini dipertemukan dalam sebuah komunitas , apa yang akan
terjadi? Perbedaan karakter inilah yang memang kadang-kadang menjadi
penghambat komunikasi.
d. .Kondisi
Kondisi saat berkomunikasi dengan kawan bicara juga menjadi sebab
kesalahpahaman terjadi. Bisa saja saat komunikasi antara dua pihak sedang
terjadi, pihak pertama sedang dalam kondisi yang tidak enak. Akibatnya, kondisi
yang tidak enak tersebut mempengaruhi cara menangkap pesan dari kawan bicara
sehingga terjadilah kesalahpahaman. Bila sudah tahu hambatan-hambatan yang
ada pada komunikasi, kita akan tahu cara mengatasinya.
5. Orang tua

12

Perkembangan anak tidak lepasdari peran penting orang tua, yang mana
orang tua bertanggung jawab dalam segala hal terutama mengasuh dan mendidik
anak-anak nya. Bahwa perkembangan anak harus menjadi perhatian khususnya
orang tua, sebab proses tumbuh kembang anak akan mempengaruhi kehidupan
mereka mada masa mendatang. Sepertiyang di kamukakan Thamrin dan
Nurhalizah Nasution yakni orang tua dan anak hendaklahselalu damai dengan
demikian minat si anak untuk belajar14
a. Hak dan kewajiban orang tua
Menurut Islam, kewajiban orang tua terhadap anakmerupakan suatu
ketentuan yang harus dilaksanakan oleh seorang ayah dan ibu. Bila kewajiban itu
tidak dilaksanakan dengan sebaik-baik nya, atau orang tua melupakannya
samasekali, maka akibatnya terjadinya hal-hal yang tidak baik terutama terhadap
anak, bahkan terhadap orang tua tersebut.
Akibat yang tidak baik terhadapanak yaitu, secarapsikologis anakakan
merasakan bahwa dirinya tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya,
dapat menyebabkan anak memiliki prilaku yang tidak baik, anak merasakan hakhak nya tidak terpenuhi, bahkan mungkin anak tersebut menjadi anak yang
durhaka kepada orang tuanya.15
Menurut Al-Quran, sebagai orang tua sepatutnyaseorang menjaga diri dan
keluarganya dari siksaan api neraka dan bahkan bahan bakarnya dari manusia dan
batu.

ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
صو َن اللَّ َه
ُ ُين آَ َمنُوا قُوا أَن ُف َس ُكم َوأَهلي ُكم نَ ًارا َوق
ُ َّاس َواْل َج َارةُ َعلَي َها َم ََلئ َكةٌ غ ََل ٌظ ش َد ٌاد ََل يَع
َ يَا أَيُّ َها الَّذ
ُ ود َها الن
َما أ ََمَرُهم َويَف َعلُو َن َما يُؤَمُرو
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikatmalaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

14
Thamrin dan Nurhalizah Nasution, dan Gita Trah Anindiya, , “Kelekatan Balita pada
orang tua kandung dan tetangga”, Jurnal Universitas Brawijaya Malang, 2014
15
Setiawan, Kewajiban orang tua kepada anak-anak nya. (Malaysia: Yayasan Darul
Aytam 2013)
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diperintahkan-Nya kepada mereka dan
diperintahkan.”(QS. at-Tahrim 66:6).16

selalu

mengerjakan

apa

yang

5. Anak
Anak adalah keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. 17
Berdasarkan pengertian anak diatas maka anak yang dimaksud adalah mahasiswa
dari Thailand yang berkuliah di UIN STS Jambi.
a. Kewajiban anak terhadap orng tua
Seorang Anak Wajib Menaati Perintah Orangtua

َّ أ
ُ َعن َها
َ َن َر ُجَلً أَتَى إِ ََل النَّيب ص فَ َق
ُ  أنَا َمتِيَّتُ َها أُقعِ ُد َها َعلَى ََه ِرى َوََل اْ ِر,ال إِ َّن َِل أ ًُّما
ِ ال ََل وألَ بِزف رٍة و
ِ وج ِهى و
ال ِِإأَن ََّها
َ َال َوَِِ ق
َ َاح َد ٍة ق
َ أضرُّدإلَي َها َكسِِب فَ َهل
َ َ َ َ َ َزجَزي تُ َها ق
َ
ُ َ

ب َموتَ َها
ُّ ت ََت ُد َها ُُِت
ٌّ ك َوِه ِي ُُِت
َ َب َحيَات
َ َكانَت ََت ُد ُم
َ ك َوأَن
Artinya: Sesungguhnya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW,
lalu

bertanya,

“Sesungguhnya

saya

mempunyai

seorang

ibu,

saya

menggendongnya di punggung saya, saya tidak pernah bermuka masam
kepadanya, dan saya serahkan kepadanya hasil pencaharian saya, apakah yang
demikian itu saya telah membalas budinya ?”. Rasulullah SAW bersabda,
“Belum, walau satu tarikan nafas panjangnya”. Orang itu bertanya pula :
“Mengapa demikian ya Rasulullah ?”. Jawab beliau, “Karena ibumu memelihara
kamu dengan berharap agar kamu panjang umur, sedangkan kamu memeliharanya
itu dengan berharap ia lekas
mati”. [HR. Abul Hasan Al-Mawardi]

Dan Rasulullah SAW juga pernah ditanya :

ِ ِ يا رسوَل اهلل من أَح ُّق الن
َّك ُُث
َ َْ َحابَِِت ق
َ ك ُُثَّ َمن ُّأم
َ ك ُُثَّ َمن ُّأم
َ ال ُّأم
َ َّاس َبٌس ِن
َ َ
َُ َ
من أبُو َك.
َ
Artinya:“Ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhaq saya santuni dengan
16
Departemen agama Republic Indonesia Alqur’an dan terjemahan, (Jakarta 6 Nopember
2002 ) 817
17
Depertemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka.(Edisi 2),1997), 35.
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baik ?”. Rasulullah SAW bersabda, “Ibumu”. Laki-laki itu bertanya
lagi :“Kemudian siapa ?”. Beliau menjawab, “Ibumu”. Laki-laki itu
bertanya lagi,“Kemudian siapa ?”. Beliau menjawab, “Ibumu”. Lakilaki itu bertanya lagi, “Kemudian siapa ?”. Jawab beliau,
“Bapakmu”. [HR. Bukhari dan Muslim] 18
Walaupun di dalam hadits tersebut disebutkan “Ibumu” sampai tiga kali,
kemudian baru“Bapakmu”, hanya satu kali, ini tidak berarti ibu itu harus lebih
diistimewakan daripada bapak. Bisa juga Nabi SAW menjawab demikian itu
karena melihat kepada kejiwaan orang yang bertanya tadi, ia kurang
memperhatikan kepada ibunya, maka oleh Nabi SAW ia dinasehati agar berbhakti
kepada ibunya hingga tiga kali, baru kemudian kepada bapaknya, sebagaimana
Nabi SAW juga pernah ditanya oleh seseorang, “Amal apakah yang paling baik
dalam Islam, ya Rasulullah ?”. Jawab beliau, “Jangan marah”. Di lain waktu
Rasulullah SAW juga ditanya dengan pertanyaan yang sama oleh orang
lain, “Amal apa yang paling baik dalam Islam, ya Rasulullah ?”. Jawab
beliau, “Katakanlah : Saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah”. Dari
dua jawaban Nabi SAW tersebut bukan berarti Nabi SAW tidak tetap dalam
menjawab, tetapi Nabi SAW dalam menjawabnya melihat kepada kejiwaan siapa
yang dihadapinya itu, sehingga si pemarah dinasehati untuk menahan marahnya,
dan orang yang kurang kuat pendiriannya diberi nasehat agar memperkuat
keimanannya dan beristiqamah.
b. Menghormati dan membuat baik terhadap orang tua
Berkata dan bertutur kata yang sopan, lemah lembut serta menyenangkan hati
orang tua kita. Jangan sampai berkata yang keras, kasar, dan menyakitkan hati
orang tua, karena kalau orang tua sampai sakit hati kemudian dia mengadu dan
berdo’a kepada Allah, maka do’anya akan langsung dikabulkan oleh Allah Ta’ala.
Merendahkan diri apabila berhadapan dengan orang tua. Mangan menatap
tajam, apalagi sampai melotot. Apabila orang tua sedang duduk dibawah maka
kita pun ikut duduk dibawah jangan duduk di kursi apalagi sambil berdiri. Sikap

18

Hasanah, Uswatun, Hadist Tarbawi, (Jakarta: Unimed Press, 2013), 21
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tangan harus ke bawah, bukan hanya kepada orang lain dan atasan, maka kepada
orang tua pun harus senantiasa bersikap sopan.
Berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan orang tua karena mereka
sudah sangat berjasa terhadap kita; dari sejak kita masih dalam kandungan sampai
dewasa dan berkeluarga seperti sekarang (Bagi yang telah berkeluarga: Pr).
Sungguh sangat besar jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita. Kita tak akan
dapat membalasnya sampai akhir hayat sekalipun.
c. Mendahulukan dan Memenuhi Kebutuhan Orang tua
Kewajiban anak terhadap orang tuanya yang ke 3 adalah hendaknya seroang anak
senantiasa mendahulukan dan memenuhi kebutuhan orang tua nya. Apabila kedua
orang tua sudah meninggal dunia, anak pun masih bisa berbhakti kepada
keduanya dengan jalan mendoakan dan memohonkan ampun untuk keduanya,
apabila kedua orang tuanya itu muslim (orang Islam)
d. Minta Izin dan Do’a Restu Orang tua
Melalui perjalanan panjang kisah hidup manusia sudah banyak terbukti bahwa
seorang anak hidup berbahagia karena orang tuanya senang dan ridla kepadanya.
Begitu juga sudah banyak berbukti siorang anak hidupnya celaka dan sengsara
karena ornagtuanya murka serta melaknatnya. Begitu besar peran keridlaan dan
do’a orang tua ini, bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad Dailami’,
Rasulullah SAW.pernah bersabda. “Do’a orang tua bagi anaknya seperti do’a
seorang nabi bagi umatnya”.Maksudnya do’a orang tua itu sangat mustajab dan
cepat dikabulkan oleh Allah SWT.seperti halnya do’a para nabi dan Rasul.
Sehubungan dengan itu ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh anak
terhadaporang tua nya
6. Motivasi Belajar
a. Pengertian Motivasi
Motivasi adalah suatu stimulus atau dorongan dari dalam maupun dari
luarsiswa untuk belajar secara aktif. 19 menyatakan bahwa motivasi berpangkal
dari kata “motif”, yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam
diri seseorang untuk melakukan aktivitas- aktivitas tertentu demi tercapainya
19
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suatu tujuan. Sumadi Suryabrata dalam Djaali 20 menjelaskan bahwa motivasi
adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk
melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan. Motivasi juga bias
berbentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang tergerak untuk
melakukan sesuatu karena ingin tujuan yang dikehendakinya atau memperoleh
kepuasan dengan perbuatannya.
Sedangkan Mc. Donald dalam menyatakan bahwa motivasi adalah suatu
perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai oleh timbulnya perasaan atau
reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi memiliki tiga komponen utama, yaitu
kebutuhan, dorongan dan tujuan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada
ketidakseimbangan antara apa yang mereka miliki dengan apa yang mereka
harapkan. Dorongan merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada
pemenuhan harap dan pencapaian tujuan. Dorongan yang berorientasi pada tujuan
merupakan inti dari pada motivasi.21
Berdasarkan pemaparan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa
motivasi adalah suatu perubahan energy dalam diri seseorang yang ditandai
dengan dorongan untuk melakukan aktivitas dan usaha-usaha yang dilakukan
untuk mencapai tujuan.

b. Pengertian Motivasi Belajar
Motivasi belajar mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar
seseorang. Motivasi belajar menurut Uno adalah dorongan internal dan eksternal
pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku,
pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. 22
Sedangkan menurut Koeswara dalam Dimyati dan Mudjiono mengartikan
motivasi belajar sebagai kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar.
Kekuatan mental tersebut berupa keinginan, perhatian, kemauan atau cita-cita.
Adanya keinginan atau cita-cita, maka siswa akan bersungguh-sungguh dalam
mengikuti pembelajaran. Siswa akan memperhatikan penjelasan dari guru dan ikut
20
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berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.23 Hal ini sejalan dengan pendapat
Sardiman mengatakan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dari
dalam diri siswa yang menimbulkan keinginan belajar, yang menjamin
kelangsungan kegiatan belajar dan memberi arah pada kegitan belajar sehingga
tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. 24 Motivasi
mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar seseorang.
Motivasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan
dalam proses belajar, karena tanpa adanya motivasi mustahil seorang siswa dapat
berhasil dalam belajar. Menurut Uno indikator dari motivasi belajar
dapat diklasifikasikan, menjadi:
a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil.
b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.
c. Adanya harapan atau cita-cita masa depan.
d. Adanya penghargaan dalam belajar.
e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar.
f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seseorang
siswa dapat belajar dengan baik.25

c. Macam-macam motivasi belajar
Dalam membicarakan soal macam-macam motivasi kali ini, akan kita
bahas dari dua sudut pandang yakni motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi
seseorang yang disebut motivasi intrinsik dan motivasi yang berasal dari luar diri
seseorang yang disebut motivasi ekstrinsik.

a) Motivasi Intrinsik
Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang
menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam
setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi itu
intrinsik bila tujuannya inheren dengan situasi belajar dan bertemu dengan
23
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24

18

kebutuhan dan tujuan anak didik untuk menguasai nilai-nilai yang terkandung
didalam pelajaran itu. Anak didik termotivasi untuk belajar semata-mata untuk
menguasai nilai-nilai yang terkandung dalam bahan pelajaran, bukan karena
keinginan lain seperti ingin mendapat pujian, nilai yang tinggi atau hadiah dan
sebagainya.
Bila seseorang telah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya maka ia
secara sadar akan melakukan suatu kegiatan yang tidak memerlukan motivasi dari
luar dirinya. Dalam aktivitas belajar motivasi intrinsik sangat diperlukan terutama
belajar sendiri. Seseorang yang tidak memiliki motivasi intrinsik sulit sekali
melakukan aktivitas belajar terus menerus. Seseorang yang memiliki motivasi
intrinsik selalu ingin maju dalam belajar. Keinginan itu dilatarbelakangi oleh
pemikiran yang positif, bahwa semua mata pelajaran yang dipelajari sekarang
akan dibutuhkan dan sangat berguna kini dan dimasa mendatang. Seseorang yang
memiliki minat yang tinggi untuk mempelajari suatu mata pelajaran, maka ia akan
mempelajarinya dalam jangka waktu tertentu. Seseorang itu boleh dikatakan
memiliki motivasi untuk belajar. Motivasi itu muncul karena ia membutuhkan
sesuatu dari apa yang dipelajarinya. Motivasi memang berhubungan dengan
kebutuhan seseorang yang memunculkan kesadaran untuk melakukan aktivitas
belajar. Oleh karena itu, minat adalah kesadaran seseorang bahwa suatu objek,
seseorang, suatu soal atau situasi ada sangkut paut dengan dirinya.
Perlu ditegaskan, bahwa anak didik yang memiliki motivasi intrinsik
cenderung akan menjadi orang yang terdidik, yang berpengetahuan, yang
mempunyai keahlian dalam bidang tertentu. Gemar belajar adalah aktivitas yang
tak pernah sepi dari kegiatan anak didik yang memiliki motivasi intrinsik. Dan
memang diakui oleh semua pihak, bahwa belajar adalah suatu cara untuk
mendapatkan sejumlah ilmu pengetahuan. Belajar bisa dikonotasikan dengan
membaca. Dengan begitu, membaca adalah pintu gerbang ke lautan ilmu
pengetahuan. Kreativitas membaca adalah kunci inovasi dalam pembinaan pribadi
yang lebih baik. Tidak ada seorang pun yang berilmu tanpa melakukan aktivitas
membaca. Evolusi pemikiran manusia yang semakin maju dalam rentangan masa
tertentu karena membaca, yang hal itu tidak terlepas dari masalah motivasi
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sebagai pendorongnya, yang berhubungan dengan kebutuhan untuk maju, berilmu
pengetahuan.
Dorongan untuk belajar bersumber pada kebtuhan, yang berisikan
keharusan untuk menjadi orang yang terdidik dan berpengetahuan. Jadi, motivasi
intrinsik muncul berdasarkan kesadaran dengan tujuan esensial, bukan sekadar
atribut dan seremonial.
b) Motivasi Ekstrinsik
Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. Motivasi
ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang
dari luar.
Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik bila anak didik menempatkan tujuan
belajarnya diluar faktor-faktor situasi belajar (resides in some factors outside the
learning situation). Anak didik belajar karena hendak mencapai tujuan yang
terletak di luar hal yang dipelajarinya. Misalnya, untuk mencapai angka tinggi,
diploma, gelar, kehormatan dan sebagainya.
Motivasi ekstrinsik bukan berarti motivasi yang tidak diperlukan dan tidak
baik dalam pendidikan. Motivasi ekstrinsik diperlukan agar anak didik mau
belajar. berbagai macam cara bisa dilakukan agar anak didik termotivasi untuk
belajar. Guru yang berhasil mengajar adalah guru yang pandai membangkitkan
minat anak didik dalam belajar dengan memanfaatkan motivasi ekstrinsik dalam
berbagai bentuknya. Kesalahan penggunaan bentuk-bentuk motivasi ekstrinsik
akan merugikan anak didik. Akibatnya, motivasi ekstrinsik bukan berfungsi
sebagai pendorong, tetapi menjadikan anak didik malas belajar. Karena itu, guru
harus bisa dan pandai mempergunakan motivasi ekstrinsik ini dengan akurat dan
benar dalam rangka menunjang proses interaksi edukatif di kelas.
Motivasi tidak selalu buruk akibatnya. Motivasi ekstrinsik sering
digunakan karena bahan pelajaran kurang menarik perhatian anak didik atau
karena sikap tertentu pada guru atau orang tua. Baik motivasi ekstrinsik yang
positif maupun motivasi ekstrinsik yang negatif, sama-sama mempengaruhi sikap
dan perilaku anak didik. Diakui, angka, ijazah, pujian, hadiah dan sebagainya
berpengaruh positif dengan merangsang anak didik untuk giat belajar. Sedangkan

20

ejekan, celaan, hukuman yang menghina, sindiran kasar, dan sebagainya
berpengaruh negatif dengan renggangnya hubungan guru dengan anak didik.
Jadilah guru sebagai orang yang dibenci oleh anak didik. Efek pengiringnya, mata
pelajaran yang dipegang guru itu tak disukai oleh anak didik.26
c) Fungsi motivasi belajar
ada keseluruhan proses belajar, motivasi memiliki fungsi sentral atau
utama. Menurut Nana Syaodih motivasi memiliki dua fungsi yaitu mengarahkan
(directional function) dan mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan (activating
and energizing function). Pada fungsi mengarahkan, motivasi berperan
mendekatkan atau menjauhkan individu dari sasaran yang akan dicapai. Apabila
sasaran tersebut diinginkan oleh individu maka motivasi berperan mendekatkan
(approach motivation), dan jika sasaran tidak diinginkan maka motivasi berperan
menghindari (avoidance motivation).
Menurut Schunk motivasi dapat mempengaruhi apa, kapan, dan
bagaimana seorang individu belajar. Hasil dari proses belajar akan menjadi baik
apabila dilandasi dengan motivasi. Terdapat tiga fungsi motivasi belajar yang
dikemukakan oleh Djamarah , yaitu :
1. Motivasi sebagai pendorong perbuatan.
Pada mulanya siswa tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi karena ada
sesuatu yang dicari munculah minatnya untuk belajar. Sesuatu yang akan dicari
dalam rangka untuk memuaskan rasa ingin tahunya dari sesuatu yang akan
dipelajarinya. Sesuatu yang belum diketahui mendorong siswa untuk belajar
dalam rangka mencari tahu. Siswa mengambil sikap seiring dengan minat
terhadap suatu objek. Siswa memliki keyakinan dan pendirian tentang apa yang
seharusnya dilakukan untuk mencari tentang sesuatu. Sikap yang mendasari dan
mendorong ke arah sejumlah perbuatan dalam belajar. Motivasi yang berfungsi
sebagai pendorong mempengaruhi sikap apa yang seharusnya diambil siswa
dalam rangka belajar.
2.

Motivasi sebagai penggerak perbuatan.
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Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap siswa merupakan
suatu kekuatan yang tidak terbendung, yang kemudian terjelma dalam bentuk
psikofisik. Siswa sudah melakukan aktivitas belajar dengan segenap jiwa dan
raga. Akal pikiran berproses dengan sikap raga yang cenderung tunduk dengan
kehendak perbuatan belajar. Sikap berada dalam kapasitas perbuatan dan akal
pikiran mencoba membedah nilai yang terpatri dalam wacana, prinsip, dalil, dan
hukum, sehingga mengerti betul isi yang dikandungnya.
3. Motivasi sebagai pengarah perbuatan.
Siswa yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana perbuatan yang
harus dilakukan dan mana perbuatan perbaikan. Seorang siswa yang ingin
mendapatkan sesuatu dari suatu mata pelajaran tertentu, tidak mungkin
dipaksakan untuk mempelajari mata pelajaran lain. Pasti siswa akan mempelajari
mata pelajaran di mana tersimpan sesuatu yang akan dicari itu. Sesuatu yang akan
dicari siswa merupakan tujuan dari belajar. Tujuan belajar sebagai pengarah yang
memberikan motivasi kepada siswa dalam belajar. Dengan tekun siswa belajar,
penuh konsentrasi dengan tujuan mencari sesuatu yang belum diketahuinya itu
cepat tercapai. Segala sesuatu yang mengganggu pikirannya dan dapat
membuyarkan konsentrasinya diusahakan disingkirkan jauh-jauh. Peranan
motivasi dapat mengarahkan perbuatan siswa dalam belajar.

F. Metode penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Untuk mengkaji persoalan dalam penelitian ini akan digunakan
pendekatan

penelitian

kualitatif.

Salah

satu

prosedur

penelitian

yang

menghasilkan datadeskriptif berupa ucapan atautulisan dan perilaku orang-orang
yang diamati.
2. Setting penelitian
Setting penelitian adalah di fakultas ushuluddin jurusan komunikasi dan
penyiran islam.
3. Jenis dan sumber data
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Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, bertujuan
membuat deskripsi secara sistematis, Dalam penelitian ini penulis menggunakan
sumber data primer. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan
data kepada pengumpul dan Dapat dikatakan juga bahwa data primer adalah data
yang diperoleh dari sumber data.
a. Teknik Pengumpulan Data
1) Wawancara
Peneliti menggunakan metode wawancara (interview) sebagai Teknik
pengumpulan

data.

Teknik

wawancara

(interview)

merupakan

mettode

pengumpulan data yang dilakukan melalui cara lisan atau tatap muka antara
peneliti dengan sumberdata manusia. sumbernya. 27 Penelitimelakukan wawancara
dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) agar wawancara
tetap berada pada fokuf penelitian. Wawancara dilakukan kepada informan
dengan

menggunakan

interpreter.

Interpreter

hanya

membantu

proses

penerjemahan karena adanya keterbatasan penguasaan bahasa padapeneliti.
Informan dipilih secara purposive untuk menggali informasi dari informan; yakni
pada mahasiswa dari Thailand.
2) Observasi
metode observasi adalah pencatatandan pengamatan fenomena-fenomena
yang diselidiki.
a) teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung.
b) teknik pengamatan juga dimungkinkan melihat dan menganti sendiri
kemudian mencatat prilaku dan kejadian bagaimana yang terjadi pada
keadaan sebenarnya.
c) Pengamatan memunkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi
yang berkaitan dengan pengatahuan proposional maupun pengetahuan
yang langsung diperoleh.
d) Sering terjadi keraguan pada peneliti, jangan-jangan data yang
dijaringnya ada yang menceng atau bias.
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e) Teknik pengamatan memungkinkanpeneliti maupun memahami
situasi-situasi yang rumit28
3) Dokomentasi
Metode dokomentasi adalah mencari data melalui catatan peristiwa yang
sudah berlalu29 mengenai hal-halatau variable yang berupa catatan, transkip,buku,
surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainya.
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
komunikasi dan penyiaran islam, keadaan mahasiswi dan data tentang mahasiswi
yang masih aktif dalam perkuliahan.
b. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data
kedalam pola,ketegori, dan satuan urain dasar sehinggadapat ditemukan tema, dan
dirumuskan tema dan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. 30
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang bersifat kualitatif,
yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskritif analisi, yaitu apa
yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga prilakunya
yang nyata,diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara
deskritif,yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan
permasalahan yang diteliti.
G. Pemeriksaan Keabsahan Data
Untuk memperoleh data yang terpecara dan dapat dipercayai, maka
peneliti akan melakukan Teknik pemikrasaa keabsahan data dapat dilakukan
dengan empat cara, yaitu:
28
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1. Perpanjangan keikutsertaan
Pelaksanaan perpanjangan keikutsertaan dilakukan lewat keikutsertan
peneliti di lokasi secara langsung dan cukup lama, dalam upaya mendeteksi dan
memperhitungkan penyimpngan yang mungkin mengurngi keabsahan data, karana
keslhan penilain dta (data distortion) oleh peneliti atau responden, disengaja atau
tidak sengaja.31
2. Ketekunan Pengamatan
Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan
secara teliti, rinci, dan dan berkesinambungan terhadap factor-faktor yang
diutamakan dalam penelitian. Factor-faktor tersebut selanjutnya ditelaah,sehingga
peneliti dapat memahaminya. Ketekunan pengamatan dilakukan dalam upaya
mendapatkan karakteristik data yang sangat releven dengan persoalaan atau isu
yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebutsecara rinci.
Hal ini diharapkan pula agar dapat mengurangi kesalahan data yang mungkin
timbul akibat keterburuan peneliti untuk menilai suatu persoalan, ataupun
kesalahan data yang timbul dari kesalahan responden yang memberikan data
secara tidak tepat.
3. Triangulasi
Triangulasi merupakan Teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu di luar data pokok, untuk keperluan pengecekan reabilitas
data melalui pemeriksaan silang, yaitu lewat perbandingan berbagai data yang
diperoleh dari berbagai informan. Terdapat empatmacam Teknik triangulasi yang
akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teknik pemeriksaan menggunakan
sumber, metode,dan teori.32
a. Triangulasi sumber merupakan Teknik yang dilaksanakan dengan
membandingkan dan mengecek kembali derajat suatu informasi yang
didapatkan tersebut

31

Elvinaro Adrianto, Metode Penelitian untuk public Relation kuan titatif Dan Kualitatif
(Bandung: Simbiosa Rektama Media, 2011), 216
32
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300-332

25

b. Triangulasi metode merupakan Teknik yang dilaksanakan dengan
mengecek informasi yang didapatkan Bersama dengan metode yang
dilakukan.
c. Triangulasi penyidik merupakan Teknik yang dilaksanakan dengan jalan
memanfaatkan

peneliti

dan

pengamat

lainnya

dalam

mengecek

kepercayaan data.
d. Triangulasi teori merupakn Teknik yang dilaksanakan dengan melakukan
perbandingan terhadap dta yang didapatkan.
4. Diskusi dengan Teman sejawat
Diskusi merupakan langkah akhir untuk menjamin keabsahan data,
peneliti akan melakukan diskusi dengan teman-teman sejawat, guna memastikan
bahwa data yang diterima benar-benar nyata dan bukan persepsi sepihak dari
peneliti mengharapkan mendapatkan sumbangan, masukan, dn saran yang
berharga dan konstruktif dalam meninjau orisinanlitas data yang telah
didapatkan.33

H. Studi Releven
Untuk menghindari adanya kesan pengulangan atau tindakan pelagiat
dalam penelitian, maka penulis akan memaparkan penelitian yang pernah ada
dengan skripsi atau karya ilmiah yang penulis buat Antara lain:
Pertama dalam karya yang berjudul: Pola Komunikasi antara orang tua dan
anak dalam mewariskan nilai-nilai kesopanan dalam pergaulan dikelurahan
tanjung kecamatan kumpeh ilir kabupaten muaro jambi. Lestari Mahasiswa
Jurusan Komunikasi dan penyiaran Islam Fak. Ushuluddin IAIN STS Jambi,2015.
Kesimpulan dalam kasus ini, lebih condong kepada pola komunikasi diajari ke
dua orang tuanya di kelurahan tanjung kecamatan kumpeh, kurang sopan etika,
akhlak, dikarena orang tua sibuk dengan kegiatan masing-masing, dan anak pun
juga kurangnya perhatian dari orang tuanya, bukan hanya materi tetapi berupa
kasih saying yang tulus. Hasil penelitian menujukkan bahwa, kurang komunikasi
33
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dengan orang tua, dan kurang sopan santun ,karena orang tua kurang perhatian
untuk anaknya.
Kedua karya yang berjudul: Pola komunikasi Orang tua dalam
menanamkan nilai Agama terhadap anak di desa tanjung paku kecamatan merlung
kabupaten tanjung jabung barat provinsi jambi,. Muhammad taufik, Mahasiswa
Jurusan Komunikasi dan penyiaran Islam Fak. Ushuluddin IAIN STS Jambi,2016.
Kesimpulan dalam kasus ini, penelitian inidilatar belakangi oleh kurangnya
komunikasi orang tua dengan anak tentang pendidikan sehinggaanak terlena
dengan keadaan yang dialaminya sekarang. Maka darihasil penelitian setiap
anggota keluarga menggunakan pola komunikasi yang berbeda karena keluarga
mengalami kehidupan yang berbeda.
Ketiga karya yang berjudul pengantar Ilmu Komunikasi, karangan dari
Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M.Sc. buku ini mencapai tentang ruanglingkup,
pengertian,

dan

unsure-unsur

komunikasi,

tipe

komunikasi,model

komunikasi,fungsi komunikasi, komunikator dan lain-lainya.
Skripsi ini berjudul peran komunikasi antara anak dan orang tua dalam
meningkatkan motivasi belajar skripsi ini bicara tentang bagaimanakah peran
komunikasi antara anak dan orang tua yang berjauhan dari orang tua dan
bagaimanakah peran komunikasi itu bisa meningkatkan motivasi belajar pada
anak studi ini meneliti terhadap mahasiswa Thailand yang berkuliah di UIN STS
Jambi.

27

BAB II
GAMBARAN UMUM ORGANISASI IKATAN MAHASISWA ISLAM
PATANI (SELATAN THAILAND ) DI INDONESIA (IMIPI)

A. Profile Organisasi
Organisasi ini dinamakan organisasi : IMIPI (ikatan mahasiswa islam
patani (selatan Thailand) di Indonesia. IMIPI ini didirikan pada tanggal 2 shafar
1437 H./ 9 Desember 2015 M. pada waktu itu anggota yang dating membuka
basis di jambi berjumlah 5 orang sebagai generasi pertama yang terdiri dari
anggota lelaki semua dan 4 orang dari organisasi PMIPTI Medan (persatuan
mahasiswa islam patani (selatan Thailand) di indonesia dan 1 orang dari PMIPTI
Aceh (persatuan mahasiswa islam patani (selatan Thailand) di indonesia yang di
amanah untuk menjadi Staf pengurus dan bertanggungjawab untuk membentuk
organisasi ini sesuai dengan organisasi PMIPTI. Organisasi IMIPI mengadakan
untuk mengkader anggota-anggota kearah kemahasiswaan dan kemasyarakatan,
khususnya karena PMIPTI diresmi oleh organisasi yang berada di Indonesia
untuk menyampaikan misi dan visi perkembangan tanah air.
B. Visi dan misi
Visi kemahasiswaan dan misi kemasyarakatan
Misi dan visi pada organisasi IMIPI ini adalah tentang kemahasiswaan dan
kemasyarakatan visi kemahasiswaan adalah visi yang berkaitan dengan
perkuliahan karena menuntut ilmu itu adlah kewajiban bagi setiap muslim dan
misi kemasyarakatan adalah misi yang berkaitan dengan masyarakat atau
lingkungan setempat yang disitu contohnya membantu msyarakat sekitar
mengabungkan kegiatan-kegiatan antara organisasi IMIPI dengan masyarakat
setempat untuk membuat kotoroyong dan sebagainya.
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C. Struktur organisasi IMIPI Jambi periode 2017-2018

MPA

KETUA UMUM

SEKRETARIS UMUM

PENASEHAT

BENDAHARA UMUM

MAPERABA

D.1

D.2

D.3

ANGGOTA

D.4
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Keterangan :
1.

MPA : Majlis Permusyawaratan Anggota

2.

Ketua Umum

3.

Sekretaris Umum

4.

Bendahara Umum

5.

MAPARBA : Masa perkenalan anggota Baru

6.

Departemen pendidikan (D.1)

7.

Departemen Sosial dan budaya (D.2)

8.

Departemen Penerangan (D.3)

9.

Departemen Olahraga dan Kesehatan (D.3)

10. ANGGOTA : Anggota umum IMIPI
D. Susunan nama staf pengurus IMIPI periode 2017-2018
1. Ropiki bin H. Haron

sebagai

Ketua Umum.

2. Abdulrazak bin Ahmad

sebagai

Sekretaris Umum.

3. Abdullah bin ya’kub

sebagai

Bendahara Umum.

1. Tuan Yusran bin Tuansoh

sebagai

Ketua.

2. Ibrahim bin H. Ghozali

sebagai

Sekretaris.

3. Aminah binti H.Husin

sebagai

Bendahara.

E. Susunan nama staf MAPERABA

F. Susunan nama Departemen-Departemen
1. Departemen Pendidikan
a.

Ibrahim bin H. Ghozali

b. Aminah binti H.Husin

sebagai

Ketua.

sebagai

Sekretaris I

c. Yasirat binti Abdulrasyid sebagai

Sekretaris II

2. Departemen social dan budaya
a. Sahban bin Zulkifli

sebagai

Ketua.

b. Kartini binti Abdullah

sebagai

sekretaris I.

G. Program-program setiap Departemen-Departemen
1. Departemen Pendidikan
a. Mengadakan ceramah umum dan diskusi ilmiah secara terprogram.
b. Mengikuti seminar-seminar di luar IMIPI.
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c. Kursus-kuesus ketrampilan dan keahlian.
d. Mengadakan latihan Basic traning Anggota muda.
2. Departemen Sosial dan budaya
a. mengadakan perayaan dan peringatan hari besar Islam dan hari
bersejarah.
b. Mengadakan ucapan tahniah, shalat ghaib, shalat hajat dan bentuk
Solidaritas lainnya
c. Mengadakan acara perpisahan bagi anggota yang selesai studi akan
pulang ke tanah air.
d. Pelayanan kesejahteraan social.
e. Mengadakan studi tour tempat-tempat objek wisata yang bersejarah.
3. Departemen penerangan
a. mengadakan penataan kesekretariatan yang lebih berfungsi dan
representative.
b. Berusaha untuk mendapatkan bahan-bahan sejarah dan bahan-bahan
lain tentang Patani dari segala sumber.
c. Mengadakan penerbitan majalah tututan Nasional (Tunas), sekurangkurangnya satu edisi dalam satu periode.
d. Mengadakan majalah dinding (mading) dan sumber informasi
lainnya.
4. Departemen Olahraga dan kesehatan
a. mengadakan dan meningkatkan latihan dan pertandingan olahraga
secara terprogram.
b. Mengadakan penataan kesehatan.
c. Mengadakan pelayanan kepada anggota.

.
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H. Lambang organisasi IMIPI Jambi

1. Pengertian Lambang
a. Bentuk tegak lurus yang melambangkan pendirian yang teguh dalam
menetapkan masa depannya dengan penuh optimism.
b. Perisai bersudut tiga di atas menujukan insaf akan trisakti Mahasiswa,
ilmu tinggi, berwawasan, serta berbakti kepada masyarakat. Dan bersudut
tiga dibawah berbentuk kalam melambangkan kemahasiswaan dan
profesionalisme.

32

c. Tulisan IMIPI besar di atas melambangkan bahwa IMIPI berada pada
front terdepan dalam membangun masyarakat Patani.
d. Terdapat garis melintang antara tulisan IMIPI dengan suduk tiga di atas
menunjukkan bahawa IMIPI selalu menjunjung tinggi trisakti masyarakat.
e. Sang saka Merah Putih berbulan bintang melambangkan semangat
pengurbanan dan keiklasan dalam membangun panji-panji Islam di
masyarakat Patani.
f. Terdapat garis melintang antara tulisan IMIPI dengan sang saka Merah
Putih berbulan bintang melambangkan bahwa IMIPI bersifat indipenden,
sedangkan garis lingkaran melambangkan pernyataan antara IMIPI dengan
aspirasi masyarakat Patani.
g. Tulisan di luar lingkaran perisai bagian bawah melambangkan tempat
kedudukan IMIPI.
2. Pengertian warna
a. Warna hijau melambangkan bangsa Melayu yang Islam serta bumi
Patani yang subur dan makmur.
b. Warna merah melambangkan berani melaksanakan tugas dengan
semangat yang membara.
c. Warna putih melambangkan kejujuran dan keiklasan yang melandaskan
ketakwaan.
d. Warna kuning melambangkan optimism terhadap nilai-nilai lulur
kemelayuan.
3. Ketentuan pemakain warna
a. Dasar bagian bawah berwarna merah putih.
b. Bulan bintang berwarna kuning.
c. Dasar bagian atas berwarna hijau.
d. Garis pinggir/perisai berwarna kuning.
e. Tulisan IMIPI dan nama tempat kedudukan berwarna merah34

34

Tim penyusun, AD/ART organisasi IMIPI(jambi:organisasi IMIPI daerah provinsi
Jambi,2017).
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Table 2.1 Nama Anggota IMIPI mengikut Angkatan

NO.

NAMA-BINTI/BIN

ANGKATAN

1.

Solaeh bin Zakariya

2006

2.

Abd.Salam bin Suhaimi

2008

3.

Abdullah bin H.Ahmad

2009

4.

M.Salim bin H.Zakariya

2009

5.

Syahidan bin Yusuf

2010

6.

Amir Mukhtar bin Hasyim

2011

7.

Basori bin Abdullah

2012

8.

Tuan Yusran bin Tuansoh

2012

9.

Azman bin M.khaza’i

2013

10.

Muhammad bin Alm.hasim

2014

11.

Ropiki bin H. Haron

2014

12.

Arman bin H.M.husni

2014

13.

Abdulbasit bin Alm.H.Zakariya

2014

14.

Abdullah bin Alm. Je’husin

2014
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15.

Ishak bin Alm.H.Mayakok

2014

16.

Elyas bin Alm.Ahmad

2014

17.

Yasmin binti Ghazali

2014

18.

Aminah binti Alm.Zakariya

2014

19.

Paridah binti Yusuf

2014

20.

Husna binti Nurdin

2014

21.

Nurida binti Daud

2014

22.

Ruyani binti Ibrahim

2014

23.

Aseeyah binti Adul

2014

24.

T. Fatanah binti T. Mustafa

2014

25.

Hannan binti Abdulkhadir

2014

26.

Ibrahim bin H. Ghozali

2016

27.

Sahban bin Zulkifli

2016

28.

Abdulrazak bin Ahmad

2016

29.

Abdullah bin ya’kub

2016

30.

Aminah binti H.Husin

2016
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31.

Yasirat binti Abdulrasyid

2016

32.

Kartini binti Abdullah

2016

33.

Harun bin Abdulrahim

2017

34.

Azmi bin Cikhasan

2017

35.

Syarif bin Ramli

2017

36.

Bukhari bin Bahri

2017

Pada awalnya datang mahasiswa Thailand untuk berkuliahannya di jambi
itu jumlah pertama adalah 5 orang yaitu Solaeh bin Zakariya, Abdullah, bin
H.Ahmad, Syahidan bin Yusuf, Amir Mukhtar bin Hasyim, Azman bin M.khaza’i.
Solaeh bin Zakariya adalah mahasiswa yang pindah dari Aceh sebelumnya itu
mereka dari pesantren Medan terus sambung kuliahnya di Aceh datang dari
Indonesia pada tahun 2006 sekarang mereka sudah selesai studi pada angkatan
2015 kemaren. Abdullah, bin H.Ahmad, Syahidan bin Yusuf, Amir Mukhtar bin
Hasyim, Azman bin M.khaza’I mereka ini semua adalah mahasiswa dari Medan
dan pindah pindah Universitas dari Medan ke Jambi pada angkatan 2014 mereka
gambil jurusan PAI 3 orang di fakultas Tarbiyah dan 1 orang gambil jurusan PH
di Fakultas syariah. sekarang mereka semua sudah selesai studi perkuliahan pada
angkatan 2016. Setelah dri pada mereka datang lagi 2 orang yang pindah dari
Medan juga yaitu M.Salim bin H.Zakariya, Abd.Salam bin Suhaimi. M.Salim bin
H.Zakariya itu mereka sambung S2 di kampus telanai dan Abd.Salam bin Suhaimi
itu dia sambung tetap s1 di UIN STS Jambi dia gambil jurusan PAI di fakultas
Tarbiyah. Sekarang M.Salim bin H.Zakariya itu belum selesai tetapi mereka
sudah pulang karena orang tua tidak mampu dalam segi biaya SPP lalu mereka
harus pulang dulu untuk kerja cari uang untuk kembali lagi. Dan satu lagi
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Abd.Salam bin Suhaimi itupun belum selesai juga karena tidak mampu dalam
membayar uang SPP juga karena orng tua mereka tidak mampu lagi kirimkan
uang untuk perkuliahan sekarang dia juga masih kerja untuk dapatkan uang dan
bisa teruskan dalam perkuliahan lagi.
Setelah pada itu datang lagi mahasiswa angkatang 2014 perempuan 9
orang dan lelaki 6 orang yaitu Muhammad bin Alm.hasim, Ropiki bin H. Haron,
Arman

bin

H.M.husni,

Abdulbasit

bin

Alm.H.Zakariya,

Ishak

bin

Alm.H.Mayakok, Yasmin binti Ghazali, Aminah binti Alm.Zakariya, Paridah
binti Yusuf, Husna binti Nurdin, Nurida binti Daud, Ruyani binti Ibrahim,
Aseeyah binti Adul, T. Fatanah binti T. Mustafa, Hannan binti Abdulkhadir
mereka ini berbeda-beda fakultas dan beda-beda jurusan ada di Fakultas Adab
huma naira, Fakultas Dakwah,Fakultas Tarbiyah, Fakultas syariah jurusan yang
mereka gambil adanya kalau di Adab huma niora adalah SPI 2 orang dan BSI 1
orang dan di jurusan Tarbiyah gambil PAI 5 orang terus di syariah gambil jurusan
PMH 2 orang mereka di sini yang sudah selesai studi semua adalah 9 orang yang
belum 4 orang dan dua orang lagi ada yang pindah ke pulau jawa 1 orang dan
pulang 1 orang karena ada permasalahan yang tidak bisa di melanjutkan
perkuliahan lagi.
Pada 2016 adalagi mahasiswa yang berjumlah 8 orang perempuan 4 orang
lelaki 4 orang mereka ini transfer dari ploma 3 sana sambung di UIN STS Jambi
pada semester 5 mereka ini ada di fakultas Tarbiyah 6 orang dan di Fakultas
syariah 2 orang di tarbiyah itu gambil jurusan PAI semua dan di syariah itu
gambil juran HK semua juga mereka semua ini sudah wisuda semua pada
angkatan 2017 kemaren dan juga sudah pulang ke sana semua.
Terakhir angkatan 2017 berjumlah semua 4 orang lelaki yaitu Harun bin
Abdulrahim, Azmi bin Cikhasan, Syarif bin Ramli , Bukhari bin Bahri dan
mereka semua di Fakultas Syariah dan gambil jurusan HK semua. mereka juga
mahasiswa yang transfer dari dari tinkatan ploma 3 dan sambung di UIN STS
Jambi pada semester 5 dan sekarang juga mereka masih di KKN 1 bulan disana.
Sekarang jumlah mahasiswa yang berkuliahan di UIN STS Jambi adalah 9
orang perempuan 2 orang lelaki 7 orang. Pada tahun 2018 tahun ini belum ada
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mahasiswa yang datang untuk perkuliahan karena ada beberapa faktor yang tidak
bisa mereka datang dan kemungkinan angkatan yang terakhuir bagi mereka adalah
angkatan 2017 karena tidak ada penerus lagi .
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BABIII
PERAN DAN HAMBATAN KOMUNIKASI ANTARA ANAK DAN
ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR PADA
MAHASISWA THAILAND DI UIN STS JAMBI

A. Komunikasi interpersonal jarak jauh
Komunikasi interpersonal jarak jauh adalah komunikasi yang dilakukan oleh
komunikator kepada komunikan yang berjauhan tempat tinggal dengan
menggunakan media sebagai alat bantu dalam berkomunikasi tersebut. Ketika
seorang anak ataupun orang tua yang tinggal terpisah pasti saling merindukan
satu sama lain. Karena bagi seorang anak, sangat berat untuk hidup jauh dari
orang tuanya dan tidak berkomunikasi, begitupun sebaliknya dengan orang tua
pasti sangat khawatir dengan kondisi anak ketika jauh darinya. Selama ini yang
diketahui atau yang disampaikan adalah komunikasi antarpribadi itu terjadi
secara langsung dan tatap muka (face to face). Tetapi, tidak pernah terpikirkan
bahwa komunikasi antarpribadi juga melibatkan media sebagai saluran
komunikasi. Sebagai contoh, komunikasi antara orang tua dengan anaknya yang
berjauhan lokasi atau tempat. Sebut saja pak “Rahmat” sedang menelepon
anaknya “Qaisel” yang berada di luar kota Bandung. Media yang digunakan pada
contoh tersebut “telepon”. Hadirnya telepon sebagai saluran komunikasi tentu
saja sangat membantu hubungan antara orang tua dan anak35
Menambahkan karakteristik komunikasi antarpribadi yaitu dengan
menggunakan media, juga diperkuat oleh perkembangan informasi melalui
teknologi seperti yang berkembang saat ini. Hampir semua daerah sudah
dipermudah dalam berkomunikasi dengan menggunakan teknologi, seperti
telepon, internet (facebook, browsing, chatting dan lainnya). Semuanya adalah
media sebagai saluran antarpribadi. Untuk itu, tidak dapat di elakkan lagi bahwa
komunikasi antarpribadi yaitu “media dan nirmedia” atau menggunakan media

35

Hidayat, Dasrun, Komunikasi Antarpribadi dan Medianya, (Yogyakarta: Graha
Ilmu.2012) , 44
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dan tidak menggunakan media. Berikut ini beberapa dari karakteristik komunikasi
antarpribadi yang diambil dari berbagai definisi yang sudah diuraikan diatas:36
1.

Komunikasi antarpribadi bersifat dialogis
Komunikasi antarpribadi bersifat dialogis, dalam arti arus balik antara

komunikator dengan komunikan terjadi langsung (face to face) atau tatap muka
sehingga pada saat itu juga komunikator dapat mengetahui secara langsung
tanggapan dari komunikan dan secara pasti akan mengetahui apakah
komunikasinya positif, negatif, dan berhasil atau tidak. Apabila tidak berhasil
maka komunikator dapat memberi kesempatan kepada komunikan untuk bertanya
seluas-luasnya.
2.

Komunikasi antarpribadi melibatkan jumlah orang terbatas
Artinya bahwa komunikasi antarpribadi hanya melibatkan dua orang atau

tiga orang lebih dalam berkomunikasi. Jumlah yang terbatas ini mendorong
terjadinya ikatan secara intim atau dekat dengan lawan komunikasi.
3. Komunikasi antarpribadi terjadi secara spontan
Terjadinya komunikasi antarpribadi sering tanpa ada perencanaan atau
direncanakan. Sebaliknya, komunikasi sering terjadi secara tiba-tiba, sambil lalu,
tanpa terstruktur dan mengalir secara dinamis.
4. Komunikasi menggunakan media dan nirmedia
Secara sadar atau tidak, sering kita beranggapan bahwa komunikasi
antarpribadi berlangsung secara tatap muka dan langsung, itu harus berhadapan
secara fisik, padahal dalam pelaksanaannya yang dimaksud langsung dan tatap
muka tersebut bisa saja melalui atau menggunakan saluran yaitu media. Media
yang sering digunakan seperti telepon, internet, teleconfrence, dan lainnya.
Memahami bahwa komunikasi antarpribadi dengan menggunakan media, sebagai
ilustrasinya adalah setiap orang saat ini dapat melakukan komunikasi secara
pribadi dengan orang-orang tertentu meskipun tidak tatap muka secara langsung
karena kondisi letak atau jarak yang berjauhan, semisal istri dengan suami,
sepasang kekasih, orang tua dengan anak dan lainnya.

36

Ibid, 44-49.
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5.

Komunikasi antar pribadi bersifat keterbukaan (Openess)
Yaitu kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di

dalam menghadapi hubungan antarpribadi. Keterbukaan atau sikap terbuka sangat
berpengaruh dalam menumbuhkan komunikasi antarpribadi yang efektif.
Keterbukaan adalah pengungkapan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi
yang sedang dihadapi serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan
untuk memberikan tanggapan kita di masa kini tersebut. Johnson Supratiknya
mengartikan keterbukaan diri yaitu membagikan kepada orang lain perasaan kita
terhadap sesuatu yang telah dikatakan atau dilakukan atau perasaan kita terhadap
kejadian-kejadian yang baru saja kita saksikan. Secara psikologis, apabila
individu mau membuka diri kepada orang lain maka orang lain yang diajak bicara
akan merasa aman dalam melakukan komunikasi antarpribadi yang akhirnya
orang lain tersebut akan turut membuka diri.
6.

Komunikasi antarpribadi bersifat empati (emphaty)
Yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Komunikasantarpribadi

dapat berlangsung secara kondusif apabila komunikator (pengirim pesan)
menunjukkan rasa empati pada komunikan (penerima pesan). Sugiyo mengatakan
empati dapat diartikan sebagai menghayati perasaan orang lain atau turut
merasakan apa yang dirasakan orang lain.
7. Komunikasi antarpribadi bersifat dukungan (supportiveness)
Yaitu situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung
efektif. Dalam komunikasi antarpribadi diperlukan sikap memberi dukungan dari
pihak komunikator agar komunikan mau berpartisipasi dalam komunikasi. Hal
senada dikemukakan Sugiyo, dalam komunikasi antarpribadi perlu adanya
suasana yang mendukung atau memotivasi, lebih-lebih dari komunikator.
Dukungan merupakan memberikan dorongan atau pengobaran semangat kepada
orang lain dalam suasana hubungan komunikasi. Karena itu, dengan adanya
dukungan dalam situasi tersebut, komunikasi antarpribadi akan bertahan lama
karena tercipta suasana yang mendukung.37 Komunikasi interpersonal jarak jauh
37

Efendy,Onong Uchjana ,ilmu teori dan filsafat komunikasi, (bandung:citra Aditya
bakti, 2003), 60
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bagi mahasiswa dari Thailand ini yang bertujuan untuk menuntut ilmu dan dari
menutut ilmu mereka ada jarak antara mereka dengan orang tua oleh karena itu
perlu kepada komunikasi yang baik. Komunikasi mereka ini menggunakan alat
yaitu

handphon

sebagai

alat

komunikasi

bagi

mereka

untuk

saling

berkomunikasisi untuk meningkatkan atau memperkuat kan motivasi belajar bagi
mereka yaitu mahasiswa yang kuliah di jambi.
B. Fungsi Perkembangan Anak
Dalam perspektif perkembangan, fungsi yang terpenting dari keluarga adalah
melakukan perawatan dan sosiolisasi bagi anak. Dengan sosiolisasi, anak
memperoleh keyakinan, nilai-nilai,dan perilaku yang dianggap perlu dan pantas
oleh anggota keluarga dewasa, terutama orang tua. Keluarga memang bukan satusatunya tempat yang melakukan sosialisasi, namun keluargalah sebagai tempat
pertama anak menjalani kehidupannya. Oleh karenanya banyak sekali yang
peneliti yang memilih focus keluarga sebagai bahan kajiannya, mengingat dalam
keluarga banyak sekali terdapat factor-faktor yang merujuk pada sukses tidaknya
seorang anak di masa depannya, baik menyangkut sukses duniawi maupun sukses
ukhrawi.
Salah satu bentuk komunikasi dlam keluarga adalah komunikasi orang tua
dengan anak. komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak dalam suatu
ikatan keluarga di mana orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak.
Hubungan yang terjalin antara orang tua dan anak di sini bersifat dua arah, disertai
dengan pemahaman bersama terhadap sesuatu hal dimana antara orang tua dan
anak berhak menyampaikan pendapat, pikiran, informasi atau nasihat.
Komunikasi antara orang tua dan anak berlangsung sejak anak masih dalam
kandungan. Semua bentuk emosi orang tua akan di rasakan anak. Banyak
kejadian-kejadian ketika seorang ibu hamil, disepelekan namun berdampak pada
emosianal anak. Beberapa kisah nyata cukup menjadi pelajaran, mislnya saja
ketika hamil, seorang ibu terbentur masalah berat sehingga ia menangis dan
murung sepenjang hari. Setelah lahir sang anak memiliki peragai pemurung dan
tidak memiliki wajah yang ceria. Seorang anak yang selalu membenci perempuan
yang berambut keriting, tanpa mengetahui apa yang menjadi sebab perilakunya.
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Setelah di runut masa lalu anak itu, ternyata ketika ibunya mengandungnya,
ayahnya selingkuh dengan seorang wanita yang berambut keriting yang membuat
ibunya membenci wanita itu. Hubungan seorang ibu dengananaknya merupakan
hubungan fasiologis dn psikologis. Secara fisiologis, makanan orang tua adalah
pemikul amanah yang bertanggung jawab terhadap masa depan anak. Yang
dimakn oleh ibunya akan mempengaruhi perkembangan fisik anak. Secara
psikologis, sentuhan kasih sayng ibu dapat meredakan tangisan anak. Kesakitn
seorang ibu anak merupakan derita seorang ibu
Transformasi nilai-nilai terjadi dalam keluarga sejak anak lahir. Kata demi
kata, kalimat demikalimat mulai diajarkan si anak untuk bias difahami sebagai
nilai-nilai yang positif atau negative. Pada fase awal kehidupan anak, orang tua
menjadi referensi bagi segala tingkah lakunya. Peranan orang tua kepada anak
bisa di simak dalam sebuah puisi yang berjudul “Anak belajar dari kehidupan”
Jika anak dibesarkan dengan celaan maka dia belajar memaki
Jika anak. dibesarkan dengan permusuhan maka ia belajar berkelahi
Jika anak dibesarkan dengan cemoohan maka ia belajar rendah diri
Jika anak dibesarkan dengan penghinaan maka ia belajar menyesali diri
Jika anak dibesarkan dengan toleransi maka ia belajar menahan diri
Jika anak dibesarkan dengan dorongan maka ia belajar percaya diri
Jika anak dibesarkan dengan pujian maka ia belajar menghargaai
Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan maka ia belajar
keadilan
Jika anak dibesarkan dengan rasa aman maka ia belajar menaruh
kepercayaan
Jika anak dibesarkan dengan dukungan maka ia belajr menyenangi dirinya
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Jika anak dibesrkan dengan kasih saying dan persahabatan maka ia belajar
menemukan cinta dalam kehidupan.38
begitu juga fungsi orang tua bagi mahsiswa yang berasal dari Thailand sangat
penting untuk perkembankan kemampuan yang dimiliki oleh seorang mahasiswa
itu salah satu dorongan dari orang tua sangat perberan bagi seorang anak. kalau
dorongan atau motiwasi dari orang tua yang berkomunikasi kepada anak baik atau
bagus seorang anak akan menimbulkan rasa nyama dan rasa positif atau semangat
yang kuat untuk perkembangan dirinya.
C. Komunikasi Tepat Saran
Kemajuan teknologi saat ini sangat mempengaruhi gaya hidup kehidupan
manusia di semua ini kehidupan. Serba cepat dan tak dibatasi waktu adalah ciri
teknologi saat ini. Tak bisa dipungkiri, derasnya arus globalisasitelah merubah
pola dan cara berfikir manusia termasuk saat berkomunikasi. Hal inilah yang
terkadang menjadi kendala bagi tiap-tiap anggota keluarga, khususnya anak-anak
menyampaikan pikiran dan keinginan mereka.
Komunikasi yang baik dan tepat sasaran sangat dipengaruhi beberapa
factor diantaranya:
1. Perkembangan setiap pribdi dalam memandang masalah atau topic
yang disampaikan.
2. Peranan anggota keluarga dalam menanggapi opini atau ide-ide
anggota keluarga.
3. Media komunikasi yang memudahkan untuk berhubungan.
4. Tema atau topic setiap inyi permasalahan yang dihdapi.
5. Factor eksternal, yang sangat mempengaruhi terciptanya kondisi yang
kondusif untuk mengciptakan suasana komunikasi yang terarah
Manusia dengan segala problema yang sangat kompleks, berawal dari
masalah komunikasi, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk social yang
selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.
38

Kematangan pribadi serta

Suciati, komunikasi interpersonal sebuah tinjaun psikologis dan perspektif islam,
(Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta. 2015),133-136
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minsetnya akan sangat menentukan perilaku setiap manusia saat berkomunikasi
untuk mengambilan keputusan . banyknya permasalahan yang dihadapi termasuk
pandangan terhadap masalah itu sendiri justru akan memperlebar inti dari pokok
permasalahan.
Keluarga sebagai suatu kesatuan yang utuh adalah pertama kali seorang
anak tumbuh berkembangan sebelum mengenal dunia luar. Cara pendidikan serta
mindset anak-anak pertama kali diperkenalkan di lingkungan keluarga. Orang tua
sebagai cikal bakal terbentuknya pribadi seorang anak yang membentuk karakter
dan pola piker seorang anak sebagai pribadi yang utuh. Sudah sepantasnya orang
tua selalu memberi inout serta pembelajaran bagi sang anak sebelum sang anak
menyerap hal-hal lain di luar lingkungan rumah. Arah komunikasi yang tepat akan
membuat keberlangsungan komunikasi berjalan lancer dan tepat sasaran. Di
jaman modern ini, dimana perkembangan anak-anak banyak dipengaruhi arus
informasi serta kebudayaan yang terkadang sangat berbeda dengan mindset orang
tua. Istilah lain, anak-anak jaman sekarang lebih fleksibel dan matang pemikirannya namun terkadang mudah terbawa arus kebudayaan yang justru merugikan
sebagai cara mencari jati dirinya. Itulah peran orang tua , bagai mana pun sangat
penting mengjadi barrier serta advisor untuk mengjauhkan hal-hal negative dari
kehidupan sang anak.
Anak-anak

jaman

sekarang

telah

memiliki

ciri

tersendiri

saat

menyampaikan pendapat maupun keinginan. Hal ini yang harus di pahami orang
tua agar bisa menentukan sikap secara bijak. Perlunya komunikasi dua arah,
dimana anak-anak diberi ruang dan waktu untuk menjadi dirinya sendiri adalah
hal yang sangat bijak untuk menghindari kekecewaan sang anak baik terhadap
dirinya maupun terhadap lingkungannya. Selain pendekatan, orang tua juga
memahami sifat dan karakter anak yang mulai berkembang membentuk
kepribadian.
Agar tepat sasaran, harus dikondisikan bagaimana penyampain pendapat
serta opini orang tua diterima sang anak. Luangkan waktu. Dan lakukan
pendekatan persuasive walau sekadar mendengarkan cerita dan pendapat sang
anak tentang hal apa pun. Bisa juga, menjalin kedekatan dengan bertamasya
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bersama agar suasasana kondusif untuk saling tukar pikiran antara orang tua dan
sang anak. Beri anak perhatian lebih, apalagi dimasa sang anak tumbuh dewasa.
Sesibuk apa pun, orang tua tetap berkewajiban menjaga dan mendappingitumbuh
kembangnya jiwa dan jasmani sang anak. Orang tua dan sang anak memiliki
perbedaan cara penyampain dan cara berkomunikasi. Baik juga bila orang tua
menggunakan cara berkomunikasi yang disukai anak agar mengikuti gaya bicara
orang tua, tapi karena anak sedang dalam pencarain jati diri, baiknya
menggunakan gaya bicara yang bisa diterima dan dipahami sang anak.
Pemberian reward juga akan menambah keharmonisan hubungan orang
tua dan anak. Dengan begitu, sang anak akan merasa dekat dan mudah diberi
nasihat sesuai dengan harapn orang tua. Perbedaan pendapat pasti sering jadi
antara orang tua dan anak. Anak-anak dengan segala keegoisannya, apalagi
dalam usia yang sedang mencari jati dirinya, terkadang akan membentuk
karakter anak yang keras, malah menuntut pengertian orang tua untuk selalu
sejalan dengan keinginan sang anak.
Sudah saatnya orang tua lebih legowo, merangkul sang anak dan samasama duduk untuk membicarakan permasalahan yang ada. Ketika orang tua tetap
pada keegoisannya, mustahil anak dan orang tua akan akrab menyatu apalagi
menyelesaikan rmasalah yang semakin kompleks. Peranan lembaga konseling
juga banyak membantu sebagai jembatan untuk mempertemukan kedua pihak atau
sebagai penegah bila keduanya ada dalam permasalahan yang tidak bisa
diselesaikan. Namun akan lebih bijak, bika komunikasi orang tua lebih
mengedepankan hati dan kasi sayang sebagai bentuk cinta orang tua terhadap sang
anak, daripada hanya mengandalkanpower semata. Orang tua juga sebaiknya
banyak mengikuti pelatihan-pelatihan yang bisa menambah wawasan tentang
bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak di usia remaja. Diharapkan dengan
perbekalan ini orang tua memiliki strategii terbaik dan tepat sasaran saat memberi
saran atau masukan demi kepentingan dan masa depan anak-anaknya.39bagi
mahasiswa handphon merupa alat komunikasi yang tepat untuk berkomunikasi

39

Ibid, 141-144
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kepada orang tua sana karena handphon sebagai salah satu

alat media untuk

menghubungi jarak jauh bagi mereka yang berkuliah jauhan.
D. Relasi Orang Tua dengan Anak
Komunikasi antara anak dengan orang tua atau diatasnya lagi (kakek
nenek), dapat menjadi sumbur kegembiraan yang besar tetapi dapat banyak juga
yang mengalami frustasi. Beberapa dinamakan hubungan orang tua anak diungkap
oleh beberapa penelitian. Williams dan Nusbaum telah meneliti hubungan anak
dengan orang tua yang usianya di atas 70 tahun. Hubungan mereka akan tetap
kekal manakala ada hubungan yang tetap, kasih sayang timbanl balik yang cukup
tinggi, dukungan social dan bantuan yang nyata, serta adanya kesepakatan tentang
nilai-nilai, keyakinan dan opini. Masing-masing juga mengetahui untuk tidak
membicarakan topik-topik yang tidak disukai keduanya.
Pada para remaja, permasalahan konflik dengan orang tua terlihat pada
masalah pengawsan, otonomi, dan tanggung jawab. Hal ini merupakan periode
perubahan terbesar di dalam hubungan. Keduanya harus bisa berniagosasi dalam
rangka menghadapiperubahan tersebut. Generasi yang berbeda dari anggota
keluarga juga akan menemui kesulitan berkomunikasi karana perbedaan
kepentingan, jarak geografi, suasana bebas dalam kehidupan kontemporer, dan
stereotype mengenai umur tua.
Salah satu permasalahan yang sering dikeluhkan oleh anggota keluarga
yang lebih muda dan yang tua adalah mengenai cara berbicara dari yang muda ke
yang tua. Gold menemukan data bahwa anggota yang lebih muda seringkali
mengasari angota yang tua. Mereka membatasi pembicaraan untuk topic-topik
tertentu, berbicara dengan sangat tidak bersahaja, dengan keras-keras dan tidak
diulang-ulang. Para anggota yang lebih tua membenci hal ini, yang menganggap
mereka sebagai orang yang lemah dan direndahkan. 40
1.

Hubungan orang tua anak dalam perspektif Islam
Tanggungjawab orang tua terhadap anaknya bisa berbentuk bermacam-

macam. Jika dilihat bentuk tanggungjawab ini sejak awal, maka bisa berbentuk
40

Thamrin nasution dan nurhalijah nasution, peranan orang tua dalam meningkatkan
prestasi belajar anak. (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia 1989), 1
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tanggungjawab kelahiran anak, dari memberi nama yang baik, memperlakukan
dengan penuh kasih sayang, menanamkan rasa cinta pada sesama anak,
memberikan pendidikan akhlak, menanamkan akidah tauhid, melatih anak
mengerjakan shalat, berlaku adil memperlakukan teman, menghormati anak,
memberikan hiburan, menjauhkan anak dari hal-hal yang prono , dan sebagainya.
Setelah anak besar, maka orang tua akan menempatkan dalam lingkungan yang
baik, sekolah yang berkualits, menjaga silaturahmi dengan kerabat, mendidik
bertetangga dan bermasyarakat. Abdullah Nashih Ulwan membagi tanggungjawab
dalam mendidik anak beberapa jenis pendidikan yaitu pendidikan iman,
pendidikan moral, pendidikan fisik, pendidikan rasio/akal, pendidikan kejiwaan,
pendidikan social, dan pendidikan seksual.
Beberapa hadits dan ayat al-quran mengatur dengan jelas tentang
hubungan orang tua dan anak, sebagaimana tertera dalam QS Luqman ayat 13-19.
Ayat ini menerangkan tentang nasihat-nasihat Luqman dalam memberikan bekal
kepada anaknya melalui pelajaran-pelajaran kehidupan. Nasehat pertama adalah
melarang menyekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik adalah sebuah aniaya
yang besar. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang
yang menyamakan berhala dengan Allah adalah orang yang menempatkan sesuatu
bukan pada tempatnya yang benar. Inilah fungsi seorang ayah, yaitu memberi
pelajaran kepada anak-anaknya dan menunjuki mereka kepda kebenaran.
Allah juga memerintah manusia supaya berbakti kepada ibu bapaknya,
menaati keduanya dan melaksanakan semua haknya. Di sini Allah menjelaskan
mengapa kita harus berbakti kepada ibu. Hal demikian karena kesukaran yang
dialami seorang ibu lebih besar daripada yang dialami seseorang ayah. Selain itu,
manusia juga diperintahkan untuk mensyukuriibu bapaknya, karena kedua orang
tua merupakan penyebab kelahiran kita di dunia. Orang tua juga menderita karena
mengasuh dan mendidik anaknya. Namun demikian jika orang tua mendesak
untuk mempersekutukan Allah maka tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk
dalam perbuatan durhaka kepada Allah. Segala macam perbuatan, baik atau
buruk, meski hanya sebesar biji sawi, Allah mesti menghadirkannya pada hari
kiamat melalui balasan yang setimpal. Kita diwajibkan bersabar atas bencana
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yang menimpa karena bersabar adalah sebaik-baik perangai dan tanda keteguhan
hati.
Setelah Luqman menyuruh anaknya mengerjakan beberapa hal, maka ia
juga melarang anaknya untuk melakukan beberapa hal, antara lain tidak
memalingkan muka dari orang yang sedang berbicara karena kesombongan tetapi
menghadapkan muka ke lawan bicara dengan wajah yang jernih. Selain itu juga
nasihat untuk berlaku sederhana dalam perjalanan, tidak boleh tergesa-gesa, tetapi
jangan pula terlalu lamban. Ketika berbicara sebaiknya pelankan suara, dilarang
mengeraskan suara jika tidak perlu karena suara lembut lebih menyenangkan
orang yang mendengar.
Berdasarkan QS Luqman di atas, kiranya dapat dianalisis bahwa ada
prioritas pendidikan akhlak yang harus diterapkan kepada anak, yaitu yang
pertama dan utama adalah masalah aqidah. Ini adalah kunci keberhasilan ketika
ank menjalani kehidupannya di duni. Setelah itu baru persoalan muamalah yang
menyangkut bagaimana bebakti pada orang tua dan kemudian kepada sesame
manusia. Kiranya banyak hal yang menyebabkan retaknya hubungan antara orang
tua dan anak. Tentu, factor komunikasi memegang peranan di dalamnya. Orang
tua yang super sibuk di luar, dengan dalih untuk mencukupi kebutuhan anakny
dengan tanpa memberikan waktu sedikitpun bagi anak akn berakibat fatal.
Pengawasan terhadap anak menjadi tidak ada, komunikasi sangat jarang ,
pendidikan untuk membimbing akhlak pun terabaikan.
Adapun hadits yang terkait antara lain nasihat Rasulullah SAW berbunyi:
“:Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan didikkan
mereka dengan budi pekerti yang baik” (HR Abdur Razzaq Sa’idbin
Mansur)
“ Diantara hak orang tua terhadap anakny adalah mendidiknya
dengan budi pekerti yang baik dan memberinya nama yang baik” (HR
Baihaqi)
Dengan demikian komunikasi orang tua anak tidk bisa ditawar-tawar lagi
sebagai sebuah kewajiban yang harus diemban sebaik-baiknya. Orang tua tidak
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bisa menghindar untuk tidak melakukannya, sebab anak adalah amanah yang
harus dijaga dan dipertanggungjawabkan sekaligus invertasi akhirat bagi orang
tuanya. Begitu juga pada mahasiswa dari Thailand yang menuntut ilmu jauh dari
orang tua walaupun mengadakan jarak antara mereka tetapi kewajipan antara
orang tua dengan ada itu tetap menjadi kewajipan bahkan harus gambil peduli
lebih berat kepada mereka karena kondisi dan situasi antara mereka berdua sangat
berbeda karena itulah perlu kepada komunikasi yang baik 41

E. Peran Komunikasi dalam meningkatkan motivasi belajar
1. Peran komunikasi Anak Dengan Orang Tua
Peran komunikasi yang terjadi antara anak dengan orang tua pada
mahasiswa Thailand yang berkuliahan di UIN STS Jambi. Mereka adalah
mahasiswa yang jauhu dari pada orang tua dan mereka juga perlu kepada motivasi
untuk semangat dalam perkuliahan karena motivasi bagi mereka yang kululiah
jauhan dari orang tua sangat perlu untuk mendapatkan motivasi dari orang tua.
Terkadang mereka itu tidak biasa dengan linkungan baru , bahasa yang diguna itu
berbeda dengan ketidak biasaan mereka perlu untuk mendapatkan motivasi atau
semangat dari orang tua untuk meneruskan dalam perkuliahan. Di sini bisa
menyatakan oleh mahasiswa-mahasiswa dari Thailand.
“[S]aya sering menelphon sama orang tua untuk minta semangat ataupun
doa dari mereka untuk bersabar setiap rintangan dalam perkuliahan dan
minta doa untuk saya lancar dalam perkuliahan”42
Ini adalah perkataan dari mahasiswa fakultas syriah yang berasal dari Thailand
mereka itu perlu kepada semangat atau kata-kata dari orang tua mereka untuk bisa
mereka gembira atau tambah kekuatan untuk terus memperjuangkan perkuliahan
di Indonesia lagi.
“[S]aya setiap hari berkomunikasi dengan orang tua walau ada duit atau
tidak ada duit tetap berkomunikasi atau walaupun ada masalah atau pun
tidk tetapi kami tetap berkomunikasi walau nelphonnya tidak lama tetapi
41
42

IMIPI.

Ibid, 160-162
Harun, Mahasiswa Thailand,30 Agustus 218, wawancara dengan penulis, organisasi

50

setiap kali orang tua saya sering pesan carilah ilmunya dan bawak baktilah
kepada masyarakat di sana dan itulah sebagai semangat kami untuk
memperjuangkan dalam perkuliahan.”43

Ini adalah mahasiswa Thailand dari syariah mereka sering berkomunikasi
walau tidak punya kebutuhan tetapi kerana kerinduan mereka terhadap orang tua
mereka sering berkomunikasi walau sedikit tetapi setiap hari baik cerita hal
perkembangan dalam kuliah, hal pribadi, hal kawan-kawan atau hal-hal yang bisa
buat mereka menyenangkannya.
“[S]atu seminggu hanya dua atau tiga kali saya menghubungi ayah atau
ibu saya biasa komunikasi untuk nanya khabar atau cerita-cerita apa yang
mau di sampai atau curahkan masalah-masalah walaupun orang tua tidak
bisa di ukar tetapi bisa berikan pendapat untuk kami” 44
Ini adalah mahasiswa dari fakultas syariah mereka mengatakan ketika
mereka punya masalah baik masalah perkuliahan maupun masalah di luar
perkuliahan yang mereka rasa beban atau rasa penat mereka sering cerita untuk
orang tua bisa memberikan pendapat atau semangat untuk mereka.
“[S]aya biasa meminta motivasi dari orang tuanya ketika menempuhi ujian
atau ketika saya sakit agar orang tua doa kebaikan terhdap saya ”45
Ini adalah mahasiswa dari fakultas syariah biasa mereka juga menelpon orang
tua untuk memberi semangat atau motivasi atau jatuh sakit mereka perlu juga
untuk curhat kepada orang tua karena kebiasaan ketika kita jatuh sakit orang tua
lah yang disamping kita yang mengusapkan kita suapkan makanan dan kasihkan
ubut untuk kita dank arena kejauhan bagi mereka berdua adalah kerinduan yang
sangat mendalam ketika berlakukan sesuatu yang tidak menyenangkan darinya.
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Rophiki nigoh, Mahasiswa Thailand, 30 Agustus r 2018, wawancara dengan penulis,
organisasi IMIPI.
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Charif samae, mahasiswa Thailand, 30 Agustus 2018, wawancara dengan penulis,
organisasi IMIPI
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Bukori , Mahasiswa Thailand, 30 Agustus 2018, wawancara dengan penulis, organisasi
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2. Peran Komunikasi Orang tua dengan Anak
Peran komunikasi yang terjadi antara orang tua dengan anak berjalan
dengan baik dan efektif karena komunikasi sering dilakukan oleh orang tua
terlebih khusus ibu yang sering menanyakan kabar anaknya. Ini didukung
dengan wawancara informan orang tua ibu.
“ [S]aya setiap minggu berkomunikasi dengan anak dua sampai tiga
kali untuk menanyakan kabar anak tentang perkuliahan dan kesehatannya
dan sering kali saya memberikan semangat ataupun doa untuk anak saya
rajin kuliah ”46
Ini adalah orang tua mahasiswa dari syariah ibu ini bilang setiap minggu
mereka hubungi anaknya lewat facebook untuk Tanya kabar anak atau tanya
keperluan anak karena mareka tahu bahwa jarak semankin jauh untuk mereka dg
anak itu semakin ada rintangan atau banyak masalah bagi mereka.
“[S]aya satu minggu tidak lebih dari dua kali berkomunikasi dengan
anaknya harapan bagi saya untuk anaknya itu tidak nakal dan tidak akan
mengecewakan orang tua”.47
Ini adalah bapak mahasiswa dari fakultas Adab dan humaniora mereka
mengatakan kurang berkomunikasi dengan anak karena sibuk kerja tetapi orang
tuanya berharap mudah-mudahan anaknya tidak megecewakan mereka karena itu
adalah harapan bagi seorang orang tua.
F.

Bentuk-bentuk hambatan komunikasi
Komunikasi adalah suatu proses penyampain pesan atau informasi dari satu

pihak ke pihak lain dengan tujuan tercapainya persepsi atau pengertian yang sama.
Dalam proses komunikasi terdapat berbagai hambatan atau kendala. Proses
komunikasi jarak jauh orangtua dan anak pada Mahasiswa Thailand di UIN STS
Jambi antara lain:
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Ibu Aminoh, orang tua Tuan yusran, wawancara dengan penulis, 25 Agustus 2018,
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Bapak H.M husni, orang tua Aman, wawancara dengan penulis, 23 Agustus 2018,

Thailand
Thailand
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1. Hambatan Fisik
Hambatan fisik yang dimaksud di sini adalah hambatan yang terjadi akibat
cuaca, situasi, dan gangguan sinyal. Seperti halnya dengan berkomunikasi jarak
jauh antara orangtua dan anak tidak akan terjalin dengan baik apabila ada
gangguan yang terjadi misalnya gangguan sinyal sehingga menimbulkan suara
bising. Gangguan sinyal seperti ini akan membuat komunikasi jarak jauh antara
orangtua dan anak menjadi kurang efektif. Pernyataan ini dibenarkan oleh
Mahasiswa yang bernama Harun:
“[D]alam komunikasi kami dengan keluarga di sana itu sinyal yang
bagus itu sangat penting bagi kami untuk berkomunikasi terkadang
kurangnya sinyal membuat komunikasi kami dengan keluarga tidak jelas
dan kurang faham apa yang di sampaikan oleh orang tua kami biasanya
kurang sinyal itu terjadi ketika listrik mati atau hujan”48
Ini adalah mahasiswa dari fakultas Dakwah mereka mengatakan bahwa sinyal
yang bagus mendaptkan komunikasi yang bagus juga karena alat komunikasi
jarak jauh itu tergantung kepada sinyal yang bagus yang mengjadikan lancer
berkomunikasi.
2. Hambatan ekonomi
yang dimaksud di sini adalah hambatan biaya yang dikeluarkan untuk
keberlangsungan komunikasi menggunakan saluran telepon. Misalnya, biaya
pulsa yang dikeluarkan untuk berkomunikasi dianggap oleh orang tua dan
anak yang mengalami hubungan jarak jauh sebagai salah satu faktor yang
menghambat komunikasi mereka. Hal ini dibenarkan oleh Bukhori yang
mengatakan bahwa:
“[T]idak ada hambatan yang sangat berarti dalam proses komunikasi
jarak jauh saya dengan orang tua. Hanya saja tekadang saya ingin
menelpon orang tua namun terkendala karena tidak adanya pulsa atau
kouta internet sehingga saya tidak dapat menghubungi orang tua saya.” 49
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Ruyani, mahasiswa Thailand, 30 Agustus 2018, wawancara dengan penulis,
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Tuan yusran, mahasiswa Thailand, 18 Agustus 2018, wawancara dengan penulis,
organisasi IMIPI.
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Ini adalah mahasiswa dari fakultas syariah mereka itu butuh kepada koata
atau pulsa dan itu juga sangat penting karena kalu koata atau pulsanya tidak
ada maka merekapun tidak bisa komunikasi jarakjauh.
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pulsa atau kouta
internet juga menjadi faktor penghambat dari berlangsungnya proses
komunikasi jarak jauh antara orang tua dan anak.
3. Hambatan waktu
Hambatan yang dimaksud disini adalah hambatan komunikasi yang
disebabkan karena waktu. Waktu merupakan factor terpenting dalam
berkomunikasi, karena waktu yang senggang antara orangtua dan anak sangat
berperan dalam komunikasi jarak jauh yang mereka lakukan. Waktu menjadi
salah satu hambatan dalam proses komunikasi terlebih jika komunikasi yang
dilakukan secara jarak jauh. Mengangkat teleponnya. Hal ini di benarkan oleh
Sharif mengatakan bahwa:
“[T]erkadang waktu itu kami dengan orangtua nya tidak sama karena
terkadang orangtua kami sibuk kerja istirehat cuman malam jam10.00
orang tua kami sudah tidur terkadang kami juga sibuk dengan kegiatan
kampus dan organisasi jadi kedua-duanya sama-sama tidak sempat untuk
berkomunikasi”50

Ini adalah mahasiswa dari Adab dan humaniora bagi mereka itu masa adalah
hambatan bagi mereka karena kedua-duanya sama-sama sibuk terkadang anak
mau nelpon orang tua orang tuanya di bisa dan terkadang orang tua mau nelpon
anak anaknya pun lagi di kelas.
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Aman, mahasiswa Thailand, 18 september 2018, wawancara dengan penulis,
organisasi IMIPI
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BAB IV
KEEFEKTIFAN KOMUNIKASI ANTARA ANAK DAN ORANG TUA
DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR PADA MAHASISWA
THAILAND DI UIN STS JAMBI

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang mempunyai efek
besar dalam hal mempengaruhi orang lain terutama perindividu. Hal ini
disebabkan, biasanya pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi bertemu secara
langsung, tidak menggunakan media dalam penyampaian pesannya sehingga tidak
ada jarak yang memisahkan antara komunikator dengan komunikan (face to face).
Karena saling berhadapan muka, maka masing-masing pihak dapat langsung
mengetahui respon yang diberikan, serta mengurangi tingkat ketidak jujuran
ketika sedang terjadi komunikasi. Sedangkan apabila komunikasi interpersonal itu
terjadi secara sekunder, sehingga antara komunikator dan komunikan terhubung
melalui media, efek komunikasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik
interpersonalnya. Misalnya dua orang saling berkomunikasi melalui media
telepon seluler, maka efek komunikasi tidak semata-mata dipengaruhi oleh
kualitas pesan dan kecanggihan media, namun yang lebih penting adalah adanya
ikatan interpersonal yang bersifat emosional.
A. Faktor yang mempengaruhi komunikasi anak dengan orang tua
1. Faktor Pendukung
Komunikasi merupakan suatu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh
manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, komunikasi dapat
berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan manusia. Dengan berkomunikasi
mengenai pola komunikasi jarak jauh orang tua dan anak, dan komunikasi
mengenai tentang komunikasi keluarga, maka komunikasi yang digunakan sangat
berpengaruh dan sangat penting dalam menjaga hubungan yang baik antara orang
tua dan anak. Kesalah pahaman atau misscommunication, jika dari awal
komunikasi antara orang tua dan anak mengalami gangguan, ataupun terjadi
kesalahan dalam membangun sebuah komunikasi, maka dapat dipastikan pola
komunikasi itu tidak akan berlangsung secara terus menerus dan hubungan yang
sudah dibangun akan menjadi kacau. Proses komunikasi tidak akan berjalan
56
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dengan efektif apabila tidak terdapat faktor yang mendukung proses komunikasi
tersebut. Adanya jarak jauh antara mahasiswa dari Thailand dan orang tua maka
faktor yang bisa menjadi pendukung dalam proses komunikasi jarak jauh antara
orang tua dan anak adalah adanya sarana komunikasi berupa telephone. Dalam
komunikasi jarak jauh seperti yang dialami mahasiswa asal dari Thailand dengan
orang tua media penghubung handphone sangatlah penting untuk mereka
berkomunikasi karena mereka tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Media
handphone yang mereka gunakan sangat membantu dalam berkomunikasi karena
handphone merupakan satu-satunya media komunikasi yang mereka gunakan. Hal
ini dibenarkan oleh dibenarkan oleh Azmi selaku mahasiswa dri Thailnd yang
mengatakan bahwa:
Dan pendapat lain lagi dari Aman
“[T]elepon merupakan faktor yang sangat mendukung dalam
proses komunikasi jarak jauh saya dengan orang tua saya” 51
Ini adalah mahasiswa dari fakultas Adab dan humaniora mereka itu
mengatakan kebiasaan telepon itulah atau HP sebagai alat yang diguna untuk
komunikasi mereka dengan orang tuannya.
Pendapat lain juga diutarakan oleh Ruyani :
“[A]danya jaringan atau sinyal yang bagus juga merupakan faktor
yang paling penting karena apabila jaringan atau sinyalnya tidak bagus
biasanya terjadi suara bising sehingga komunikasi yang terjadi kurang
efektif”52
Ini adalah mahasiswa dari fakultas Dakwah dia mengatakan faktor yang
mengdukung kan mereka untuk berkomunikasi dengan orang tuanya itu
tergantung kepada sinyal. Sinyalnya bagus komunikasipun ikut juga bagus.
Dan selain lagi Faktor lingkungan juga sangat menjadi faktor pendukung
dalam proses komunikasi. Suasana yang tidak bising dari suara-suara yang
mengganggu ketenangan dalam proses komunikasi jarak jauh sehingga dapat
51

Aman mahasiswa Thailand, 18 september 2018, wawancara dengan penulis,
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menciptakan suasana kondusif, maka hal itu dapat mendukung terjadinya
komunikasi jarak jauh yang efektif.
2. Faktor Penghambat
Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari satu
pihak ke pihak lain dengan tujuan tercapainya persepsi atau pengertian yang sama.
Dalam proses komunikasi terdapat berbagai hambatan atau kendala. Proses
komunikasi jarak jauh orang tua dan anak pada mahasiswa dari Thailand, antara
lain: Hambatan fisik, hambtan ekonomi, hambatan waktu.
B. Keefektifan komunikasi antara anak dan orang tua dalam meningkatkan
motivasi belajar
a. Membiasakan Diri Berkomunikasi Secara Terbuka
Keterbukaan antara orang tua dengan anak ataupun sebaliknya di lakukan
untuk menghasilkan sebuah komunikasi yang baik bagi keluarga. Pada tahap ini,
komunikasi yang terjalin antara orang tua terhadap anaknya di lakukan dengan
menggunakan salah satu karakteristik komunikasi antar persona yaitu keterbukaan
(Openess) komunikasi antara orang tua dengan anaknya akan berjalan efektif
apabila ada keterbukaan komunikasi di dalam keluarga mengenai hal hal yang
terjadi dalam lingkungan keluarga sehingga orang tua bisa membentuk karakter
anak yang positif dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Keterbukaan
(Openess) komunikasi yang efektif di lingkungan keluarga akan terwujud apabila
ada dukungan dari orang tua kepada anaknya, mengingat tugas dan peran orang
tua sangat penting dalam menumbuhkan karakter anak yang baik dalam
meningkatkan belajarnya. Begitu juga Komunikasi antara anak dan orang tua bagi
mahasiswa dari Thailand yang berkuliah di UIN STS Jambi mereka ini perlu
kepada komunikasi untuk mereka bisa curhat atau perlu kepada semangat yang
tinggi karena mereka ini bukan sekadar menepuhi masalah kuliah tetapi masalah
tentang menempuhi linkungan baru dan tidak terbiasanya juga dengan bahasa,
makanan, dan sikap sepertimana yang harus mereka menyesuaikan diri untuk
mereka bisa hidup dengan aman. Dan peran komunikasi secara terbuka ini lah
yang bisa memberi mereka tetap berjuang dan tetap semangat dalam perkuliahan
selama di Indonesia.
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b. Empati/Penghargaan Orang Tua Dan Anak
Empati merupakan karakteristik yang tidak kalah penting dari karakteristik
karakteristik komunikasi antar persona. Dengan memiliki rasa empati, maka
seseorang secara emosional maupun secara intelektual mampu memahami apa
yang di rasakan dan di alami oleh orang lain.
Empati merupakan suatu perasaan yang ada pada diri orang tua untuk bisa
merasakan apa yang di rasakan oleh anaknya sendiri. Sebaliknya jika tidak ada
dukungan yang orang tua berikan kepada anak, anak akan hilang rasa kepercayaan
dirinya dan akan membentuk karakter anak yang negative. dalam masalah hal
perkuliahan juga seringkali seorang anak mencurhatkan kepada orang tua untuk
memberikan mereka pahami apa yang mereka hadapi permasalahan itu agar
mereka bisa rasa apa yang mereka hadapinya itu. Baik masalah dalam perkuliahan
atau masalah dalam seharian yang mereka hadapinya.
c. Hilangkan stress dan muncul pemikiran yang positif
Komunikasi yang baik anak terhadap orang tua itu seorang anak bisa
hilang beban atau stress karena mendapatkan motivasi atau semangat dari orang
tua. Karena hidup jauh dari orang tua itu banyak masalah-masalah yang harus di
hadapi. Dahulunya orang tua yang gurusin dalam hidup kita baik tentang masak,
cuci baju, bersih rumah dan lain-lain lagi dan dengan jarak kejauhan antara anak
dengan orang tua seorang anak harus hidup dengan mandiri bisa membuat semua
tanpa ada orang tua yang bantu yang terakhir komunikasi bisa menimbulkan
pemikiran yang positif yaitu kata-kata semangat dari orang tuanya.
d. Timbulkan semangat untuk mencari ilmu selain dari perkuliahan.
Karena komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua itu bisa
meningkat semangat untuk mencari ilmu yang baru selain dari pada perkuliahan
di kampus contoh ilmu tentang kemasyarakatan, ilmu organisasi, ilmu ekonomi
dan lain-lainnya.

58

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Sebagai yang dibahas didalam skripsi ini , akhirnya penulis dapat mengambil
kesimpulan guna memberikan pemahaman dari urain-urain pada beberapa bab
terdahulu. Secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Peran komunikasi anak dengan orang tua untuk meningkatkan motivasi
belajar itu adalah komunikasi interpersonal jarak jauh yang dilakukan oleh
komunikator kepada komunikan yang berjauhan tempat tinggal dengan
menggunakan media sebagai alat bantu dalam berkomunikasi yaitu
Handphon. Peran komunikasi anak dengan orang tua pada penelitian ini anak
terhadap orang tua dan orang tua terhadap anak itu saling berkomunikasi
cukup dengan baik orang tua memotivasi kepada anak dan anak menerima
pesan yang baik dari orang tua.
2. Hambatan-hambatan

komunikasi

anak

dengan

orang

tua

dalam

meningkatkan motivasi belajar adalah habatan fisik yaitu sinyal,cuaca,kondisi
Hambatan ekonomi yaitu tidak punya pulsa,koata internet habis dan
hambatan waktu yaitu tidak punya waktu yang sama untuk berkomunikasi.
3. Keefektifan komunikasi anak dengan orang tua untuk meningkatkan
motivasi belajar itu komunikasi itu saling terbuka curhat kesulitan apa yang
dihadapi dan timbulkan rasa pahamkan apa yang di hadapi terusnya hilang
rasa stress dan timbul rasa positif karena perkataan yang baik dari orang tua
itu adalah perkataan yang bisa kita meningkatkan semangat dalam diri kita
untuk terus berjuang dalam perkuliahan yang terakhir adalah meningkatkan
untuk cari ilmu yang lain selain dari apa yang di belajar di kampus karena
orang tua dan masyarakat di sana adalah pendorong yang baik bagi kami
untuk semangat dalam mencarikan ilmu dan wawasan yang luas untuk
membangunkan masyarakat di sana nanti.
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B. Saran-saran
Setelah menarik kesimpulan, melalui penelitian ini disampaikan saran
sebagai berikut:
1. hendaknya setiap keluarga memahami arti penting dari komunikasi antar
pribadi orang tua terhadap memotivasi anak supaya belajar,yang memang
akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak untukbekal menjadi
dewasa nanti.
2. penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi masyarakat
bahwasanya bisa melihat bagaimana pentingnya memotivasi belajar anak
tersebut sebagai bekal untuk dewasa nantinya
3. Mahasiswa yang merantau untuk melanjutkan studi dan berhubungan jarak
jauh dengan orang tuanya harus berkomunikasi baik dengan orang tuanya
agar hubungan antara orang tua dan anak tetap terjalin. Meskipun anak dan
orang tua

sama-sama

mempunyai

kesibukan

masing-masing

tetapi

komunikasi harus berjalan dengan lancar agar terjalin hubungan yang erat
dan tidak adanya kerenggangan dalam hubungan anak dan orang tua.
4. Komunikasi jarak jauh itu perlu kepada motivasi atau semangat baik
komunikasi antara anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak karena
setiap aspek hidup harus ada semangat atau motivasi untuk bisa hidup dengan
baik.

C. Kata penutup
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Alhamdulilah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,
serta sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad
SAW, karena atas rahmat, karunia dan izinnya lah skripsi ini dapat penulis
selesaikan. Kendati cukup banyak rintangan, namun dengan rahmatnya
dapat terlaksana dengan lancar. Dengan menyadari sepenuhnya bahwa di
dalam penulisan skripsi ini banyak sekali ditemui kekurangannya, baik
dalam penulisan atau pemikiran, suku kata, pembahasan yang menurut
penulis bukanlah suatu hal yang sengaja, akan tetapi karena keterbatasan
pengetahuan dan kemampuan penulis. Kepada Allah SWT penulis
berserah diri, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis
dan umumnya bagi pembaca. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.

Jambi, 30 september, 2018

Aseeyah snomwong
NIM. UK.140010
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Nama

: Aseeyah Snomwong

F/J

: Dakwah/Komunikasi dan penyiaran Islam

Semester

: IX

Keterangan

: Daftar pertanyaan wawancara

1. Apakah Bentuk-bentuk komunikasi antara anak dengan orang tua dalam
meningkatkan motivasi belajar?
a. Apakah alat untuk menggunakan berkomunikasi jarak jauh?
b. Brapkali berkomunikasi antara anak dengan orang tua dalam 1 bulan?
c. Apakah yang dibicara oleh anak dengan orang tua?
d. Apakah yang dibicara orang tua dengan anak?
e. Apa motivasi orang tua terhadap anak?
2. Apakah faktor penghambat komunikasi anak dengan orang tua untuk
meningkatkan motivasi belajar?
a. Apa faktor penghambat dalam komunikasi?
b. Apakah faktor pendokong dalam komunikasi?
3. Bagaimana keefektifan komunikasi anak dengan orang tua dalam
meningkatkan motivasi belajar
a. Apa yang bisa dapat dalam berkomunikasi dengan orang tua?
b. Kata-kata apa yang bisa memberi semangat untuk belajar?
4. Profile organisasi IMIPI
a. Bagaimana sejarah pediri organisasi IMIPI?
b. Bagaimana visi misi organisasi IMIPI?
c. Bagaimana struktur organisasi IMIPI?
d. Apakah program-program yang ada pada organisasi IMIPI?
e. Brapa jumlah anggota organisasi IMIPI?
f. Brapa jumlah mahasiswa yang sudah tamat kuliah di UIN STS Jambi
g. Bagaimanakah lambing organisasi IMIPI?
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dan penunjukan desen
Pembimbing
Konsultasi dan

3

perbaikan proposal

Desember

Januari

Maret

September

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Oktober

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

x x

x x

x x x x x

Seminar Proposal
4

Dan perbaikan hasil

x x

saminar
5

Pengesahan judul dan
izin Riset

x x x x

Pengumpulan dan
6

Penyusunan Data
Analisa dan Penulisan

7

Draf Awal Skripsi
8

Penyempurnaan dan
pengandaan

November

x
x
x x x

