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Dalam lingkungan pertemanan di kampus, komunikasi juga menjadi hal penting 
yang dapat menjadi penentu dalam keberhasilah berteman.Mahasiswa yang 
mengalami kesulitan berkomunikasi antar teman sebaya akan mengalami 
kesulitan untuk dapat menyesuaikan diri dengan teman sebayanya dan 
lingkungannya. Apabila kemampuan komunikasi dengan teman sebayanya 
terhambat itu dapat menyebabkan terhambatnya pemenuhan tugas 
perkembangannya dan mengganggu perkembangannya. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif  dan titik fokus penelitian 
ini adalah pada observasi dan suasana alamiah (naturalistic setting) data analisis 
dengan teknik pendekatan deskriptif  kualitatif. Metode analisis yang digunakan 
adalah metode analisis alir yaitu metode dengan beberapa tahap yaitu reduksi 
data, display data, gambaran kesimpulan  dan  verifikasi  data. 
Pada awalnya sebelum menjadi Universitas Dharmawangsa, Yayasan Pendidikan 
Dharmawangsa mendirikan Perguruan Tinggi dalam bentuk Sekolah Tinggi Ilmu 
Sosial & Ilmu Politik Dharmawangsa, dan Sekolah Tinggi Hukum Dharmawangsa 
pada tahun 1985.  
Mahasiswa Universitas Dharmawangsa memiliki ke efektifitasan dalam 
berkomunikasi dengan baik dan bagus, kemudia mampu saling terbuka, serta 
memiliki sikap yang empati terhadap sesama teman nya. Kemudian untuk lebih 
diharapkan lagi Mahasiswa mampu mengikuti segala kegiatan kampus selain 
diluar jam pembelajaran.Perlu nya diadakan seperti Kegiatan diluar jam belajar 
seperti kegiatan OUT BOND  yaitu kegiatan dengan tujuan memberikan 
kekompakan sehingga kedetakan diri lebih terjalin. Disamping itu unttk para 
Mahasiswa khususnya tingkat I (Satu) agar lebih aktif lagi dalam  mengikuti 
organisasi kampus misalnya. 
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