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Pengertian Hubungan dan Interaksi

Suatu hubungan dapat berlangsung tanpa ada 
interaksi dan juga meliputi aspek-aspek subyektif 

khususnya memori waktu interaksi dulu dan 
ekspektasi hubungan di masa depan yang 

menyangkut aspek kognitif dan afektif



Pertalian Hubungan Keluarga

 Pertalian hubungan keluarga menyangkut pengaruh timbal
balik antara anggota keluarga dengan mengedepankan
hubungan saling ketergantungan.

 Terdapat 3 (tiga) dasar peran dalam keluarga yaitu
manliness, womanliness dan childishness

1. Laki-laki bekerja di luar rumah, maka perannya
diharapkan dapat menunjukkan suatu keterampilan
dan dibayar berdasarkan spesialisasi kerja.

2. Begitu pula perempuan diharapkan sebagai seorang
perempuan yang baik (a good woman).

3. Anak diharapkan berperilaku sebagai seorang anak
yang baik (a good boy atau a good girl)



Interaksi Suami dan Istri

 The Family Psychodrama adalah suatu istilah dari interaksi antar
anggota keluarga.

 Suami dan istri saling berinteraksi dalam peran psikologi antara
satu dengan lainnya. Wujud dari perilaku interaksi antara suami
istri adalah ditunjukkan oleh perilaku salah satu yang
mendominasi, salah satunya tunduk atau keduanya saling
berkoordinasi.

 Menurut tradisi, suami harus menjadi kepala keluarga dan
mempunyai kata akhir dalam keputusan keluarga (have the final
words in decision).

 Interaksi suami dan istri kadang-kadang bertahan dalam
mempertahankan kelangsungan perkawinan karena harapan
perkawinan yang sangat kuat.



Interaksi Orangtua dan Anak

 Kadang-kadang seorang suami atau istri menolak untuk mempunyai
anak karena tidak mengharapkan dalam berbagi afeksi dari
pasangannya kepada orang lain (meskipun pada anaknya).

 Studi Berkeley tentang perilaku anak dan keluarga menggambarkan
pentingnya kelahiran anak dalam signifikansi hubungan interpersonal
antara suami dan istri dalam kaitan dampaknya terhadap
perkembangan anak.

 Orangtua dan anak berhubungan satu dengan yang lain dalam berbagai
dimensi seperti cinta, kewenangan dan ketergantungan dan juga dalam
berbagai macam interaksi yang menyangkut perawatan, kontrol,
intruksi dan pedampingan. Terdapat dua hubungan interaksi orangtua
dan anak:

1. Hubungan dyadic yang baik menunjukkan saling ketergantungan
antara orangtua dan anak (misalnya hubungan ibu dengan
anaknya).

2. Hubungan triadic juga menunjukkan hubungan antara ibu dan dua
orang anaknya secara bersama-sama dalam keadaan baik. 



Tanggung jawab dan tugas orangtua

sebagai ayah dan ibu adalah
1. Pemeliharaan merupakan tugas dasar orangtua terhadap anak-

anaknya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya seperti
makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya.

2. Membimbing anak-anak untuk melatih moral dan kebiasaan
hidup secara mendasar.

3. Mendisiplinkan anak adalah tugas berat orangtua dengan
menerapkan pujian dan hukuman agar dapat memenuhi
perilaku standar minimum yang ditetapkan oleh norma
masyarakat.

4. Membantu anak untuk dapat berfungsi lebih dari sekedar
mempertahankan hidup dasar.

5. Mencintai dan menghargai anak yang merupakan ide modern.
6. Melepaskan anak untuk pergi, tidak hanya pergi meninggalkan

rumah namun juga siap pindah ke luar rumah apabila sudah
siap.



Interaksi antar Saudara Kandung

(Siblings)

Persaingan sibling muncul dengan hadirnya anak 
kedua.  Anak pertama tiba-tiba menemukan 

dirinya bukan lagi pusat atensi dan monopoli 
afeksi orangtuanya.



Tipologi Regeneratif Keluarga

Reuben Hill (1949) dan Wesley Burr (1980) berupaya untuk membuat
konstruk yang dikembangkan melalui teori stres keluarga dengan
mencoba mengoperasionalkan konstruk kekuatan regeneratif (construct
of regenerative power), yaitu yang disebut sebagai ketahanan keluarga (the
strengths families) untuk mengelola dampak dari penyebab stres dan
ketegangan keluarga untuk sembuh dari suatu krisis keluarga.

Model Tipologi
Regeneratif

Keluarga

The family coherence
dimension

The family hardiness
dimension



Model Tipologi Regeneratif Keluarga Reuben Hill 
(1949) dan Wesley Burr (1980) 
R = Rendah
T = Tinggi
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