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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Komponen Komunikasi 

Dalam bukunya Widajaja (1986), komunikasi pada umumnya diartikan 

sebagai hubungan atau kegiatan-kegiatan yang kaitannnya dengan masalah 

hubungan, atau diartikan pula sebagai saling tukar menukar pendapat. 

Komunikasi juga dapat diartikan hubungan kontak antara dan antara manusia baik 

individu maupun kelompok. 

Harold Lasswell mengemukaan bahwa cara yang baik untuk 

menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

berikut, “Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?” atau 

Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh 

Bagaimana? (Deddy Mulyana: 2008) 

Berdasarkan definisi Lasswell ini dapat diturunkan lima unsur komunikasi 

yang saling bergantung satu sama lain, yaitu: (Deddy Mulyana: 2008) 

1. Sumber  

Sumber (source), sering disebut juga pengirim (sender), penyandi 

(encoder), komunikator (communicator), pembicara (speaker) atau originator. 

Sumber adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk 

berkomunikasi. Sumber boleh jadi seorang individu, kelompok, organisasi, 

perusahaan atau bahkan suatu negara.  
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2. Pesan  

Pesan yaitu apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. 

Pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan atau nonverbal yang 

mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud sumber tadi.  Pesan 

mempunyai tiga komponen: makna, simbol yang digunakan untuk 

menyampikan makna dan bentuk atau organisasi pesan. Simbol terpenting 

adalah kata-kata (bahasa), yang dapat mempresentasikan objek (benda), 

gagasan dan perasaan, baik ucapan (percakapan, wawancara, diskusi, 

ceramah) ataupun tulisan (surat, esai, artikel, novel, puisi, pamflet).  

3. Saluran atau Media 

Alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan 

pesannya kepada penerima disebut dengan saluran atau media. Saluran boleh 

jadi merujuk pada bentuk pesan yang disampaikan kepada penerima, apakah 

saluran verbal atau saluran nonverbal. Saluran juga merujuk pada cara 

penyajian pesan: apakah langsung (tatap muka) atau lewat media cetak (surat 

kabar, majalah) atau media elektronik (radio, televisi). 

4. Penerima  

Penerima (reseiver), sering juga disebut sasaran/tujuan (destination), 

komunikate (communicate), penyandi-balik (decoder) atau khalayak 

(audience), pendengar (lisener), penafsir (interpreter), yakni orang yang 

menerima pesan dari sumber. 
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5. Efek 

Efek yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan 

tersebut, misalnya penambahan pengetahuan (dari tidak tahu menjadi tahu), 

terhibur, perubahan sikap (dari tidak setuju menjadi setuju), perubahan 

keyakinan, perubahan perilaku (dari tidak bersedia membeli barang yang 

ditawarkan menjadi bersedia membelinya). 

B. Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang sering terjadi dalam 

keluarga. Komunikasi yang terjadi berlangsung dalam sebuah interaksi 

antarpribadi, antar suami dan istri, antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, dan 

antara anak dan anak (Djamarah, 2004 : 46). Menurut M. Burhan Bungin dalam 

bukunya Sosiologi Komunikasi (2009: 32) Interpersonal communication atau 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar perorangan dan bersifat 

pribadi, baik yang terjadi secara langsung (tanpa medium) ataupun tidak langsung 

(melalui medium). Contohnya kegiatan percakapan tatap muka, percakapan 

melalui telepon, surat-menyurat pribadi. 

Komunikasi interpersonal sebagai pertemuan antara dua orang, tiga orang 

atau mungkin empat orang, yang terjadi sangat spontan dan tidak berstruktur ( 

dikutip Alo liliweri, 1997). 

Komunikasi antarpribadi adalah komuniksi antara orang-orang secara 

tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain 

secara langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal ( Deddy Mulyana, 2008). 
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Ciri-ciri komunikasi interpersonal menurut Rogers adalah sebagi berikut: 

1. Arus pesan cenderung dua arah 

2. Konteks komunikasinya dua arah 

1. Tingkat umpan balik yang terjadi tinggi 

2. Kemampuan mengatasi tingkat selektivitas, terutama selektivitas keterpaan 

tinggi, 

3. Kecepatan jangkauan terhadap khalayak yang besar relatif lambat 

4. Efek yang mungkin terjadi adalah perubahan sikap ( Eduard Depari dan Colin 

MacAndrews, 1995:17-18) 

Menururt Devito (AW, Suranto. 2011:83), mengemukakan lima sifat 

positif yang perlu dipertimbangkan ketika seseorang merencanakan komunikasi 

interpersonal. Sebagai berikut: 

1. Keterbukaan (openes). Kemauan menanggapi dengan senang hati informasi 

yang diterima di dalam mengghadapi hubungan antarpribadi. Berkenan 

menyampaikan informasi penting kepada orang lain. Dengan kata lain, 

komunikasi interpersonal yang efektif harus terbuka kepada orang yang 

diajaknya berinteraksi. 

2. Empati (empathy). Merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemampuan 

seseorang untuk merasakan kalau seandainya menjadi orang lain, dapat 

memahami sesuatu yang sedang dialami orang lain, dapat memahami 

persoalan dari sudut pandang orang lain, melalui kacamata orang lain.  
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3. Dukungan (supportiveness). Situasi yang terbuka untuk mendukung 

komunikasi berlangsung efektif. Artinya masing-masing  pihak 

berkomunikasi memiliki komitmen untuk mendukung terselenggaranya 

interaksi secara terbuka. 

4. Rasa positif (positiveness). Seseorang harus memiliki perasaan positif 

terhadap dirinya, mendororng orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan 

menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. Dalam 

bentuk perilaku artinya bahwa tindakan yang dipilih adalah yang relevan 

dengan tujuan komunikasi interpersonal yaitu secara nyata melakukan 

aktivitas untuk terjalinnya kerja sama. 

5. Kesetaraan (equality). Pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak 

menghargai, berguna dan mempunyai sesuatu yang penting untuk 

disumbangkan. 

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang berlangsung 

dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi 

maupun pada kerumunan orang dengan menggunakan media komunikasi 

tertentu dan bahasa yang mudah dipahami untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu (Devito, 2011). 

Berdasarkan pengertian ini, ada 4 hal penting yang harus diperhatikan 

sebagai berikut: 

a. Komunikasi dilakukan oleh dua orang atau lebih. 
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b. Menggunakan media tertentu, misalnya telepon genggam atau bertatap 

muka. 

c. Bahasa yang digunakan bersifat informal, dapat menggunakan bahassa 

daerah, bahasa pergaulan atau bahasa campuran. 

C. Pola Komunikasi 

Pola komunikasi biasa disebut juga sebagai model, yaitu system yang 

terdiri atas berbagai komponen yang berhubungan satu sama lain untuk tujuan 

pendidikan keadaan masyarakat. Pola adalah bentuk atau model ( lebih 

abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk menghasilkan suatu atau 

bagian dari suatu, khususnya jika yang yang ditimbulkan cukup mencapai 

suatu sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukan atau terlihat. Pola 

komunikasi adalah proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan 

keterpautan unsur-unsur yang dicakup beserta keberlangsungan, guna 

memudahkan pemikiran secara sistematik dan logis. 

Pola komunikasi terdiri atas beberapa macam (Effendy,2005 : 11), 

yaitu: 

a. Pola Komunikasi Primer 

Pola komunikasi primer merupakan suatu proses penyampaian 

komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu symbol sebagai 

media atau saluran. Dalam pola ini terbagi menjadi dua lambang, yaitu 

lambang verbal dan nirverbal.Lambang verbal yaitu bahasa, yang paling 

sering digunakan, karena bahas mampu mengungkapkan pikiran komunikator. 
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Sedangkan lambang niverbal yaitu lambang yang digunakan dalam 

berkomunikasi  yang bukan bahasa, namun merupakan isyarat dengan 

menggunakan anggota tubuh antara lain: mata, kepala, bibir, tangan dan 

sebagainya. 

b. Pola Komunikasi Sekunder 

Pola komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian oleh 

komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana 

sebagai media kedua setelah memakai lambang pada media pertama. 

Komunikator yang menggunakan media kedua ini karena yang menjadi 

sasaran komunikasi yang jauh tempatnya, atau banyak jumlahnya. Dalam 

proses komunikasi secara sekunder ini semakin lama akan semakin efektif dan 

efisien, karena didukung oleh teknologi informasi yang semakin canggih. 

c. Pola Komunikasi Linear 

Linear di sini mengandung makna lurus yang berarti perjalanan dari 

satu titik ke titik yang lain secara lurus, yang berarus penyampaian pesan oleh 

komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Jadi, dalam proses 

komunikasi ini biasanya terjadi dalam komunikasi tatap muka (face to face), 

tetapi juga adakalanya komunikasi bermedia. Dalam proses komunikasi ini, 

pesan yang disampaikan akan efektif apabila ada perencanaan sebelum 

melaksanakan komunikasi. 
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d. Pola Komunikasi Sirkular 

Sirkular secara harafiah berarti bulat, bundar atau keliling. Dalam 

proses sirkular itu terjadinya feedback atau umpan balik, yaitu terjadinya arus 

dari komunikan ke komunikator, sebagai penentu utama keberhasilan 

komunikasi. Dalam pola komunikasi seperti ini, proses komunikasi berjalan 

terus yaitu adanya umpan balik antara komunikator dan komunikan. 

Pola komunikasi yang sesuai untuk komunikasi jarak jauh yaitu pola 

komunikasi sekunder yang pada proses penyampaiannya menggunakan sarana 

atau media karena sasaran berada jarak jauh. 

D. Komunikasi Keluarga 

Keluarga adalah sebuah kelompok manusia yang memiliki hubungan 

yang akrab yang mengembangkan rasa berumah tangga dan identitas 

kelompok, lengkap dengan ikatan yang kuatmengenai kesetian dan emosi, dan 

mengalami sejarah dan menatap masa depan (Galvin & Brommel, 1996 dalam 

Budyatna, 2011:169). Keluarga di bangun dengan cara – cara yang berbeda. 

Keluarga tradisional terdiri dari bapak dan ibu dengan satu atau lebih anak. 

Tujuan dari suatu komunikasi keluarga bukan hanya sekedar untuk 

menyampaikan informasi, melainkan membentuk sebuah hubungan yang baik 

dengan orang lain. Dengan komunikasi yang baik, nilai – nilai yang baik 

dapat di bentuk.Komunikasi yang baik antara orangtua dan anak menunjukan 

bahwa ada penerimaan orang tua kepada anaknya (Kuntaraf, 1999). 
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Berikut ini akan dibicarakan secara lebih spesifik lima petunjuk atau 

pedoman dimana para anggota keluarga dapat menggunakan untuk 

meningkatkan komunikasi dalam keluarga dan juga setiap orang yang 

memiliki hubungan akrab  menururt Verderber et al, (2007) yaitu1 : 

1. Membuka jalur komunikasi 

Langkah pertama dalam membuka jalur komunikassi ialah tentukan 

waktunya secara spesifik bagi para anggota keluarga untuk berbicara. 

2. Menghadapi Pengaruh Ketidakseimbangan Kekuasaan 

Komunikasi keluarga sering kali dipengaruhi secara kuat oleh faktor 

ketergantungan dan distribusi kekuasaan yang berasal dari mereka.Jika jalur 

komunikasi di dalam keluarga terbuka, adalah mungkin untuk 

mengidentifikasi dan menghadapi ketidakseimbangan kekuasaan keluarga dan 

ketidakadilan yang terjadi didalam hubungan keluarga. 

3. Mengenali dan Menyesuaikan Kepada Perubahan 

Mengenali dan menyesuaikan terhadap perubahan tampaknya sulit 

terutama ketika anak-anak beranjak dewasa dan berjuang untuk mendapatkan 

kebebasan dan pada saat yang sama orang tua mereka mungkin mengalami 

perubahan dikaitkan dengan peralihan yang moderat.  

4. Menghormati Kepentingan-kepentingan Individual 

                                                           
1https://id.scribd.com/doc/Pola-Dan-Proses-Komunikasi-Dalam-Kelurga 
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Komunikasi keluarga yang sehat menghormati kepentingan-

kepentingan individual. 

5. Mengelola Konflik Secara Adil 

Pertikaian keluarga dengan kekerasan merupakan peningkatan 

mengenai konflik keluarga yang meluas atau menghebat kepada saling 

menyerang di antara anggota keluarga  menururt Yerby et al (1995). 

 

E. Konsep Keluarga 

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, 

dan anak. Keluarga memiliki fungsi majemuk bagi terciptanya kehidupan 

sosial dalam masyarakat. Dalam keluarga, diatur hubungan antara anggota-

anggotanya sehingga setiap anggota keluarga mempunyai peran dan fungsinya 

yang jelas.  

Dalam kehidupan di masyarakat kita kenal tiga macam bentuk 

keluarga ( Kun Maryati,2001), yaitu: 

1. Keluarga inti ( keluarga batih,somah,nuclear family), yaitu terdiri dari 

ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah 

2. Keluarga besar (extended family) merupakan ikatan keluarga dalam satu 

keturunan kyang terdiri dari atas kakek, nenek, ipar, paman, anak, cucu, 

dan sebagainya. 

3. Keluarga poligamous terdiri dari beberapa keluarga inti yang dipimpin 

oleh seorang kepala keluarga. 
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F. Fungsi Keluarga 

Pada umumnya, keluarga memiliki fungsi ( Juju Suryawati, 2001), 

berikut: 

1. Fungsi reproduksi. Dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud dari 

cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya. 

2. Fungsi sosialisasi. Keluarga berperan dalam membentuk kepribadian anak 

agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakatnya. Keluarga 

sebagai wahana sosialisai primer harus mampu menerapkan nilai-nilai 

atau norma-norma masyarakat melalui keteladanan orang tua. 

3. Fungsi afeksi. Dalam keluarga, diperlukan kehangatan, rasa kasih sayang 

dan perhatian antara anggota keluarga yang merupakan salah satu 

kebutuhan manusia sebagai makhluk berpikir dan bermoral (kebutuhan 

integratif). Apabila anak tidak atau kurang mendapatkannya, 

memungkinkan ia menjadi sulit dikendalikan, nakal, bahkan terjerumus 

pada kejahatan.  

4. Fungsi ekonomi. Keluarga, terutama orang tua, mempunyai kewajiban 

memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Pada msyarakat tradisional, 

kewajiban ini dipikul oleh suami. Namun, pada masyarakat modern yang 

menganggap peran alki-laki dengan wanita kian sejajar, suami dan istri 

memikul tanggung jawab ekonomi yang sama terhadap anak-anak mereka.  

5. Fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga, pada dasarnya, saling 

melakukan kontrol atau pengawasan karena mereka memiliki rasa 
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tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Namun, peran ini 

biasanya lebih dominan dilakukan oleh anggota keluarga yang lebih tua. 

6. Fungsi proteksi (perlindungan). Fungsi perlindungan sangat dibutuhkan 

anggota keluarga, terutama anak, sehingga anak akan merassa aman hidup 

ditengah-tengah keluarganya. Ia akan merasa terlindung dari berbagai 

ancaman fisik maupun mental yang datang dari dalam keluarga maupun 

dari luarnya.  

7. Fungsi pemberian status. Melalui perkawinan, seseorang akan 

mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu 

sebagai suami atau istri. Secara otomatis, ia akan diperlakukan sebagai 

orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab kepada diri, 

keluarga, anak-anak, dan masyarakatnya. 

G. Bentuk-Bentuk Komunikasi dalam Keluarga2 

A. Komunikasi orang tua yaitu suami-istri 

Komunikasi orang tua yaitu suami istri disini lebih menekankan pada 

peran penting suami istri sebagai penentu suasana dalam 

keluarga.Keluarga dengan anggota keluarga (ayah, ibu, anak). 

 

 

                                                           
2http://nursingumi.blogspot.com/2013/05/komunikasi-dalam-keluarga.html 
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B. Komunikasi orang tua dan anak 

Komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak dalam satu ikatan 

keluarga di mana orang tua bertanggung jawab dalam mendidik 

anaknya.Hubungan yang terjalin antara orang tua dan anak di sini bersifat 

dua arah, disertai dengan pemahaman bersama terhadap sesuatu hal di 

mana antara orang tua dan anak berhak menyampaikan pendapat, pikiran, 

informasi atau nasehat.Hubungan komunikasi yang efektif ini terjalin 

karena adanya rasa keterbukaan, empati, dukungan, perasaan positif, 

kesamaan antara orang tua dan anak. 

C. Komunikasi anak dan anak yang lainnya 

Komunikasi ini terjadi antara anak 1 dengan anak yang lain. 

Dimana anak yang lebih tua lebih berperan sebagai pembimbing pada 

anak yang masih muda. Biasanya dipengaruhi oleh tingkatan usia atau 

faktor kelahiran.  

H. Komunikasi  dalam Keluarga3 

a. Komunikasi verbal 

Komunikasi verbal adalah suatu kegiatan komunikasi antara 

individu atau kelompok yang mempergunakan bahasa sebagai alat 

perhubungan efektif tidaknya suatu kegiatan komunikasi bergantung dari 

                                                           
3http://dhinipedia.blogspot.co.id/2012/01/komunikasi-dalam-keluarga.html 
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ketepatan kata-kata atau kalimat dalam mengungkapkan sesuatu.Kegiatan 

komunikasi verbal menempati frekuensi terbanyak dalam keluarga setiap 

hari orang tua selalu ingin berbincang-bincang kepada anaknya. Canda 

dan tawa menyertai dialog antara orang tua dan anak. 

b. Komunikasi non verbal 

Komunikasi yang berlangsung dalam keluarga tidak hanya dalam 

bentuk verbal, tetapi juga dalam bentuk nonverbal.Walaupun begitu, 

komunikasi nonverbal suatu ketika bisa berfungsi sebagai penguat 

komunikasi verbal.Fungsi komunikasi verbal sangat terasa jika, 

komunikasi yang dilakukan secara verbal tidak mampu mengungkapkan 

sesuatu secara jelas. 

c. Komunikasi Individual 

Komunikasi individual atau komunikasi interpersonal adalah 

komunikasi yang sering terjadi dalam keluarga.Komunikasi yang terjadi 

berlangsung dalam sebuah interaksi antarpribadi, antara suami dan istri, 

antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, antar anak dan anak. 

d. Komunikasi kelompok 

Hubungan akrab antara orang tua dan anak sangat penting untuk 

dibina dalam keluarga keakraban hubungan itu dapat dilihat dari frekuensi 

pertemuan antara orang tua dan anak dalam suatu waktu dan 

kesempatan.Sudah waktunya orang tua meluangkan waktu dan 
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kesempatan untuk duduk bersama dengan anak-anak, berbicara, berdialog 

dalam suasana santai. 

I. Hubungan jarak jauh (long distance relationship)  

Pengertian hubungan jarak jauh atau sering disebut dengan long 

distance relationship adalah dimana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang 

tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu 

(Hampton, 2004). Menurut Stafford (2005) kesempatan untuk komunikasi 

yang sangat terbatas dalam persepsi individu masing-masing yang menjalani 

merupakan hubungan jarak jauh. Sulitnya komunikasi yang dilakukan karena 

keterbatasan alat serta tempat yang tidak trategis untuk berkomunikasi dengan 

lancar. Sampai saat ini disampaikan oleh psikoloh ternama Amerika Serikat 

Dr.Guldner belum ada definisi yang pasti mengenai hubungan jarak jauh.Holt 

& Stone (dalam Kidenda, 2002) menggunakan faktor waktu dan jarak untuk 

mengkategorikan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Berdasarkan 

informasi demografis dari partisipan penelitian yang menjalani hubungan 

jarak jauh, didapat tiga kategori waktu terpisah (0, kurang dari 6 bulan, lebih 

dari 6 bulan), tiga kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga 

sebulan, krang dari satu bulan) dan tiga kategori jarak (0-1 mil, 2-294 mil, 

lebih dari 250 mil). Dari hasil penelitian Hotl & Stone (dalam Kidenda, 2002) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan jarak jauh merupakan sebuah proses 

seseorang dengan pasangan yang berada di tempat yang berbeda baik jarak 
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dan fisik, telah menjalani hubungan jarak jauh minimal 6 bulan dan memiliki 

intensitas pertemuan yang minimal satu kali dalam satu bulan.4 

J. Teori hubungan  

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis pola komunikasi 

keluarga yang tinggal terpisah di kota berbeda dalam sebuah keluarga 

“nettie” dalam jangka waktu yang cukup lama dengan menggunakan teori 

hubungan.Teori hubungan memiliki 3 model dalam berkomunikasi, yang 

pertama adalah  

a. Hubungan simetris (symmetrical relationship). Jika dua orang saling 

merespons dengan cara yang sama, mereka dikatakan terlibat dalam 

sebuah hubungan simetris.  Misalnya adalah ketika salah satu lawan 

bicara menonjolkan kendali, yang lain menanggapinya dengan 

memaksakan kendali juga. Orang pertama merespon lagi dengan cara 

yang sama, sehingga terjadilah pertentangan. Namun, hubungan 

simetris tidak selalu berupa pertentangan kekuasaan. Kedua pelaku 

komunikasi dapat saja memberi tanggapan pasif, tanggapan balasan, 

atau malah keduanya bersikap saling menjaga. 

b. Model komunikasi pelengkapan (complementary). Dalam hubungan 

ini, pelaku komunikasi merespon dengan cara yang berlawanan. 

                                                           
4http://library.binus.ac.id/2013-1-01461 
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Ketika seseorang bersifat mendominasi, yang lain mematuhinya ketika 

seseorang bersifat argumentatif, yang lainnya diam ketika seseorang 

menjaga, yang lain menerimanya. 

c. Model komunikasi asimetris. Sesuai dengan namanya, dalam 

hubungan ini biasanya pelaku komunikasi berkomunikasi dengan cara 

yang tidak simetris. Ketika komunikator menunjukkan kendalinya, 

komunikan cenderung meresponnya dengan memperluas pembicaraan 

atau mengalihkan pembicaraan tersebut. 

Untuk lebih memperluas gagasan umum tentang pola-pola 

hubungan interaksi dan konsep-konsep hubungan simetris dan 

pelengkapan yang spesifik, L. Edna Rogers dan koleganya 

menunjukkan bagaimana kendali dalam sebuah hubungan. Kendali 

tidak dapat didefinisikan oleh perilaku seseorang. Dengan kata lain, 

kendali dalam sebuah hubungan tidak bergantung pada kepribadian 

seseorang. 

Ketika seseorang membuat sebuah pernyataan yang tegas, 

orang lain dapat meresponnya dengan salah satu dari tiga cara berikut. 

Ia dapat menerima pernyataannya, yang merupakan sebuah gerakan 

one-down. Kemungkinan kedua, ia dapat membuat pernyataan balasan 

atau menolak gerakan dari orang pertama, yaitu sebuah respons one-

up. Tipe gerakan yang ketiga adalah one-accross, yaitu gerakan 

menerima atau menolak kendali orang pertama, tetapi memberi 
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tanggapan yang tidak terlalu mengakui gerakan kendali orang lain. 

Misalnya, Anda dapat bertanya atau memperluas topik bahasan. 

Pertukaran pelengkapan (complementary exchange) terjadi 

ketika salah satu lawan bicara memberikan sebuah pesan one-up dan 

yang lain menanggapinya dengan memberi one-down. Ketika interaksi 

seperti ini muncul dalam sebuah hubungan, kita dapat mengatakan 

bahwa hubungan itu bersifat pelengkap. Individu yang pesan one-up-

nya muncul disebut dominan. Perbedaannya adalah antara ”dominasi” 

dan ”pendominasian”. Sebuah gerakan one-up adalah gerakan yang 

mendominasi, tetapi tidak akan terjadi pendominasian kecuali orang 

lain menerimanya dengan memberikan sikap one-down. Pertukaran 

simetris terjadi ketika pelaku percakapan merespon dalam cara yang 

sama, baik itu one-up/one-up, one-down/one-down, one-accross/one-

accross. Pola-pola simetris dan one-up/one-up selama ini menjadi 

penyebab pertentangan kekuasaan (Littlejohn, 2009:286-287). 

Kaitan teori ini dengan masalah yaitu, agar setiap anggota 

keluarga yang tinggal terpisah dengan jarak yang cukup jauh dan 

dalam waktu yang terbilang cukup lama dapat saling menjaga 

hubungan komunikasi antara satu dengan yang lainnya dengan baik, 

sehingga keharmonisan sebuah keluarga tetap terjaga walaupun 

anggota keluarganya tidak tinggal dalam satu atap. Dan juga sang anak 
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tetap mendapatkan perhatian yang penuh dari orang tua kapan saja saat 

mereka membutuhkan. 

K. Definisi Konsep 

Dalam penelitian sosial, dibutuhkan suatu definisi konseptual 

untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak di teliti. 

Konsep adalah suatu hasil pemaknaan di dalam intelektual manusia 

yang memang merujuk ke gejala nyata ke alam empiris. Diharapkan 

definisi konseptual ini dapat menyederhanakan sebuah pemikiran 

dengan menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang 

berkaitan satu sama lain. 

1. Komunikasi keluarga 

Keluarga adalah sebuah kelompok manusia yang memiliki 

hubungan yang akrab yang mengembangkan rasa berumah tangga dan 

identitas kelompok, lengkap dengan ikatan yang kuatmengenai 

kesetian dan emosi, dan mengalami sejarah dan menatap masa depan 

(Galvin & Brommel, 1996 dalam Budyatna, 2011:169). 

2. Bentuk-bentuk Komunikasi dalam Keluarga 

a. Komunikasi orang tua yaitu suami-istri 

Komunikasi orang tua yaitu suami istri disini lebih 

menekankan pada peran penting suami istri sebagai penentu suasana 

dalam keluarga.Keluarga dengan anggota keluarga (ayah, ibu, anak). 
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b. Komunikasi orang tua dan anak 

Komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak dalam satu 

ikatan keluarga di mana orang tua bertanggung jawab dalam mendidik 

anaknya.Hubungan yang terjalin antara orang tua dan anak di sini 

bersifat dua arah, disertai dengan pemahaman bersama terhadap 

sesuatu hal di mana antara orang tua dan anak berhak menyampaikan 

pendapat, pikiran, informasi atau nasehat. Hubungan komunikasi yang 

efektif ini terjalin karena adanya rasa keterbukaan, empati, dukungan, 

perasaan positif, kesamaan antara orang tua dan anak. 

c. Komunikasi anak dan anak yang lainnya 

Komunikasi ini terjadi antara anak 1 dengan anak yang lain. 

Dimana anak yang lebih tua lebih berperan sebagai pembimbing pada 

anak yang masih muda. Biasanya dipengaruhi oleh tingkatan usia atau 

faktor kelahiran. 

 

 


