
BAB IV 

COMMUNICATION MAINTENANCE DAN PENCEGAHAN 

KONFLIK 

 Bab ini akan menjelasakan temuan penelitian terkait dengan bagaimana keenam 

informan menjaga komunikasi mereka dengan orangtua agar tetap akrab dan dintim. 

Selain itu bab ini akan mejelaskan bagaimana pencegahan konflik yang dilakukan oleh 

keenam informan, sehingga tidak terjadi konflik dengan orangtua.  

4.1. Communication Maintenance  

 Communication maintenance adalah pemeliharaan komunikasi yang dilakukan 

oleh informan dengan orangtua setelah mereka terpisah dengan orangtua untuk waktu 

yang cukup panjang. Masing-masing informan memiliki cara yang berbeda dalam 

menjaga komunikasinya agar tetap lancar dengan orangtua di kampung. Informan 1 

mengatakan setelah berpisah dari orangtuanya untuk melajutkan kuliahnya di 

Universitas Diponegoro, cara menjaga komunikasi dengan orangtua adalah dengan 

cara menanyakan kabar orangtua setidaknya dua hari sekali. Informan 1 mengirimkan 

pesan singkat kepada orangtua dirumah sekedar untuk menanyakan kabar orangtua dan 

menanyakan orangtua sudah makan apa belum. Selain itu, setidaknya sekali dalam 

seminggu, informan 1 akan teleponan dengan kedua orangtuanya minimal 1-2 jam 

setiap kali teleponan. Komunikasi dilakukan agar hubungan informan dengan 

orangtuanya tetap baik dan komunikasi tetap terjaga meskipun dilakukan dengan media 

komunikasi. Dalam menjaga komunikasi dengan orangtua agar tetap akrab dan intim 



informan 1 mengatakan bahwa informan 1 selalu mengingat kerja keras orangtuanya 

di kampung. Sehingga ketika informan 1 merasa badmood dan malas untuk berbicara 

dengan orangtuanya dari telepon, dia akan mengingat orangtuanya yang sudah banting 

tulang dan akan membuat informan 1 akan berpikir. Informan 1 mengatakan meskipun 

dirinya merasa lelah karena kegiatan kuliahnya, namun orangtuanya lebih lelah bekerja 

di ladang untuk membiayai sekolahnya dan juga adik-adiknya, sehingga informan 1 

akan berusaha tetap berkomunikasi dengan orangtuanya meskipun dia merasa capek. 

Agar kedekatan antara dia dan orangtuanya tetap terjaga. 

 Informan 2 mengatakan dalam menjaga komunikasi dengan orangtua setelah 

merantau setidaknya sekali seminggu harus melakukan komunikasi dengan orangtua 

melalui telepon. Informan 2 mengatkan bahwa dia dan orangtaunya telah membuat 

jadwal dalam seminggu harus melakukan telponan. Dalam menjaga komunikasi 

dengan orangtua agar tetap akrab dan intim, informan 2 mengatakan bahwa sebagai 

anak dia selalu berusaha bersikap terbuka terhadap orangtuanya. Setiap apa pun yang 

dia alami dia selalu mencertikan kepada kedua orangtuanya. Hal ini juga telah menjadi 

kebiasaan informan 2 ketika masih tinggal bersama orangtuanya yang selalu 

menceritakan segala sesuatunya kepada kedua orangtuany. Sehingga hal ini akan 

membuat komunikasi nya dengan orangtua tetap akrab dan intim meskipun tidak 

tinggal bersama. Ketika berkomunikasi dengan orangtua, informan 2 mengatakan tidak 

ada perbedaan dari cara dia berkomunikasi ke orangtua. Dia selalu berkomunikasi 

dengan orangtua seperti saat masih tinggal  bersama dengan orangtua dirumah.  



 Informan 3 dalam menjaga komunikasi dengan orangtua mengatakan bahwa 

informan 3 selalu menelepon orangtua terlebih dahulu setidaknya 2 hari sekali, sekedar 

untuk menanyakan kabar orangtuanya. Ketika berkomunikasi dengan orangtua, 

informan 3 bertanya banyak hal kepada orangtuanya. Ini adalah cara informan 3 agar 

komunikasi mereka tetap berjalan dengan lancar. Informan 3 selalu menanyakan setiap 

hal yang terjadi di rumah kepada orangtuanya. Setiap kali telponan dia selalu berusaha 

untuk berbicara banyak kepada orangtua agar pembicaraan tidak terputus.  

 Sama seperti informan 3, informan 4 juga mengatkan bahwa dalam menjaga 

komunikasi dengan orangtua agar tetap akrab dan intim, informan 4 selalu 

menghubungi orangtuanya terlebih dahulu. Informan 4 setiap pagi selalu chat orangtua, 

hanya untuk sekedar mengucapkan selamat pagi kepada kedua orangtua. Setiap kali 

komunikasi dengan orangtua melalui telepon, informan 4 selalu lebih banyak bertanya 

kepada orangtuanya dan bercerita kepada orangtua. Sehingga ketika pemicaraan 

terhenti, informan 4 selalu berusaha untuk mencairkan suasana agar dia dan orangtuaa 

tidak hanya saling diam ketika teleponan. 

 Informan 5 mengatakan dalam menjaga komunikasi dengan orangtua setelah 

merantau di Semarang, dia selalu menyapa orangtuanya melalui chat di aplikasi 

WhatsApp. Hal dilakukan untuk tetap menjaga silaturahmi dengan orangtua. Kesibukan 

di kuliah dan organisasi membuat informan 5 jarang berkomunikasi dengan orangtua 

melalui telepon, sehingga agar komunikasi mereka tidak terputus, informan 5 men-chat 

orangtua hanya untuk menyapa kedua orangtuanya. Agar komunikasi mereka tetap 

akrab dan intim, informan 5 mengatakan bahwa dia dan orangtua akan melakukan 



komunikasi tatap muka melalui fitur video call di aplikasi WhatsApp. Dan ketika 

melakukan video call, informan 5 selalu bercerita banyak kepada orangtuanya tentang 

kegiatan-kegiatan nya di kampus dan juga organisasinya. Karena memang sejak SMA 

informan 5 sudah tidak tinggal bersama dengan orangtuanya, sehingga komunikasi 

baginya tidak ada perbedaan komunikasi ketika masih SMA dulu dan sekarang. Dalam 

menjaga komunikasi dengan orangtua pun, informan 5 mnegatakan bahwa komunikasi 

nya dengan orangtua normal-normal saja dan tidak ada yang special. Sehingga cara 

tersebut dilakukan untuk tetap menjaga komunikasi dengan orangtua selayaknya 

seorang anak ke orangtua dan sebaliknya. 

 Informan 6 mengatakan bahwa dalam menjaga komunikasi dengan orangtua 

adalah dengan cara melakukan komunikasi secara rutin dengan orangtua. Informan 6 

juga mengataka untuk tetap terbuka kepada orangtua dan memberi tahu orangtua semua 

kegiatan yang akan dilakukan, sehingga tidak ada salah paham dengan orangtua dan 

komunikasi tetap berjalan dengan lancar. Dalam menjaga komunikasi agar tetap akrab 

dan intim informan 6 memanfaatkan kecanggihan teknologi yang semakin canggih. 

Inform 6 sering menggunakan fitur video call dari WhatsApp untuk melakukan 

komunikasi dengan orangtua. Sehingga dengan adnya fitur ini akan membantu 

komunikasi informan 6 dan orangtua semakin harmonis. Terutama ketika mereka 

sedang rindu dan tidak bisa bertemu, mereka menggunakan video call untuk 

menghilangkan rasa kangen mereka. Hal ini juga membuat informan 6 dan orangtua 

merasa dekat satu sama lain meskipun terpisah oleh jarak. 

 



4.2. Pencegahan Konflik 

 Pencegahan konflik dilakukan agar informan terhindar dari konflik dengan 

orangtua. Sehingga hubungan antara informan dengan orangtua akan tetap harmonis 

dan tidak ada salah paham diantara keduanya. Masing-masing informan memiliki cara 

tersendiri untuk menghindari konflik dengan orangtua. Informan 1 mengatakan perlu 

kesadaran diri dalam menghindari konflik dengan orangtua. Kesadaran diri bahwa 

tanpa orangtua informan 1 tidak akan bisa seperti yang sekarang, bisa menempuh 

pendidikan hingga ke bangku kuliah. Melakukan komunikasi secara rutin dengan 

orangtua dan sering menanyakan kabar orangtua adalah cara informan 1 agar terhindar 

dari konflik dengan orangtua.  

 “aku lebih menyadarkan diriku sendiri gitu sih kak.. aku bisa kuliah bukan 

karna usahaku sendiri, tapi karna kedua orangtuaku gitu. Jadi mau marah 

semarahnya aku pun kan uang makan ku disini dari mereka… jadi aku mikirnya 

kesana. Jadi lebih ke tau diri sih…jadi memperbaiki komunikasinya lagi 

gitu…” 

Informan 2 mengatakan agar terhindar dari konflik dengan orangtua, informan 

2 selalu terbuka dengan orangtuanya, tidak ada yang dirahasiakan. Cara tersebut 

dilakukan informan 2 yang membuat informan 2 tidak pernah terlibat konflik atau salah 

paham dengan orangtuanya. Orangtua yang tidak terlalu banyak menuntut, membuat 

informan 2 juga nyaman untuk selalu terbuka dnegan orangtua. Setiap apapun yang 

dialami oleh informan 2, dia selalu bercerita kepada orangtuanya di kampung.  



Konflik yang pernah terjadi antara informan 3 dengan orangtua, membuat 

informan 3 lebih berhati-hati dalam melakukan segala sesuatunya. Informan 3 

mengatakan agar terhindar dari konflik dengan orangtua, informan 3 menjadi lebih 

berhati-hati dan mengurangi memposting foto bersama dengan laki-laki di instagram 

agar orangtua tidak salah paham kepadanya yang berujung pada konflik. Informan 3 

mengatakan, dia kini lebih menjaga privasinya ditanah rantau, agar orangtuanya tidak 

mengetahui apa yang informan 3 lakukan. Informan 3 hanya bercerita tentang kegiatan 

kampus dan kegiatan di gereja kepada orangtuanya, informan 3 tidak banyak bercerita 

tentang kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya kepada orangtua karena 

akan menimbulkan salah paham ungkapnya. Infiorman 3 pun bahw dia meng-hidden 

orangtuanya dari instagram story iforman 3. 

Informan 4 dalam mencegah konflik dengan orangtua, mengatakan bahwa 

selalu mendengarkan apapun yang orangtua katakan dan mengerjakannya. Orangtua 

yang tidak bisa lagi mengontrol informan 4 secara langsung membuat informan 4 selalu 

berusaha untuk melakukan semua yang orangtuanya katakan. Jarak antara informan 4 

dan orangtua yang semakin jauh, sehingga informan 4 berusaha untuk selalu menjaga 

kepercayaan yang telah orangtuanya berikan kepadanya. Sehingga dengan cara ini, 

informan 4 tidak pernah terlibat konflik dengan orangtuanya dan akan selalu 

berhubungan dengan baik. 

Informan 5 yang dari SMA sudah tidak tinggal bersama dengan orangtua 

mengatakan bahwa dalam mencegah konflik dengan orangtua agar tidak terjadi adalah 

dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan yang membuatnya 



mengalami konflik dengan orangtua. Tetap menjaga komunikasi dengan orangtua, 

meski sesibuk apapun, selalu menyempatkan dan meluangkan waktu untuk 

berkomunikasi dengan orangtua di kampung. 

Informan 6 yang merupakan anak bungsu dalam keluarganya sehingga dia 

sering mendapatkan perhatian lebih dari kedua orangtuanya setelah merantau. 

Informan 6 mengatakan, cara menghindari konflik dengan orangtua adalah dengan cara 

selalu stau diri bahwa sebagai anak harus selalu menuruti apa yang menjadi kemauan 

orangtua. Meskipun orangtua tidak bisa secara langsung mengotrol kegiatan yang 

dilakukan di tempat rantau, informan 6 selalu bersikap sesuai dengan pa yang 

orangtuanya minta. Tidak sembarangan dalam bertingkah laku. 


