
62 

 

Family Relationship Remaja Kembar Identik 
 

Diah Naluritasari (1) 
Yuliana Rakhmawati (2)  

 
(1) Alumnus Prodi Ilmu Komunikasi FISIB Universitas Trunojoyo Madura  

(2) Dosen Prodi Ilmu Komunikasi FISIB Universitas Trunojoyo Madura 
 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of the study is to determine the family relationship on teenager identical 
twin. The study uses qualitative descriptive approach where samples are selected by using 
purposive sampling. Data collection technique applied is documentation, observation and 
interviews. The data analysis technique implemented is Miles and Huberman model and 
uses data source triangulation to assure the data validity. 

The results of study show that the family between male and female teenager identical 
twin have a character that describe a family relationship inside. In male, there is nobody will 
set or arrange the role in family so it goes naturally; the emotion responsibility refers to 
modern family; share stories on past and future; the suitable rules is individuals, family 
relationship is well maintained because the male twin live in on hood. Communication 
between the twin is still maintained and the relationship become stronger even one of them 
live separately in outside town for several period. Meanwhile, in female, role is set by their 
parents so each of them has their own role; they have a large amount of emotional 
responsibility; share stories of the past for future; the family relationship of the female twin is 
well maintained because they live in one hood; the suitable rules applied in family 
communication refers to collectivity culture. 
 
Keywords: Family Relationship, Teenage, Identical Twin, Intra-personal communication. 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Pertama kali seseorang melakukan komunikasi pada umumnya dengan keluarga. 
Keluarga merupakan lingkungan primer hampir setiap individu. Sejak ia lahir sampai datang 
masanya ia meninggalkan rumah untuk membentuk keluarga sendiri. Sebagai lingkungan 
primer, hubungan antar manusia yang paling intensif dan paling awal terjadi dalam keluarga. 
Sebelum seorang anak mengenal lingkungan yang lebih luas, ia terlebih dahulu mengenal 
lingkungan keluarganya (Sarwono, 2011:255). Ada hal yang menarik ketika membahas 
tentang perihal  family relationship (hubungan keluarga) remaja kembar identik.  

Kembar merupakan suatu peristiwa khusus dan jarang terjadi dalam suatu peristiwa 
kelahiran sehingga merupakan suatu karunia unik. Adanya kelahiran kembar merupakan 
suatu fenomena yang luar biasa karena terdapatnya dua atau lebih individu yang memiliki 
penampilan fisik dengan banyak kesamaan dan kemiripan (Qoriana, 2008:1). Walaupun 
mereka berasal dari satu kelahiran yang sama, namun  kembar tetaplah merupakan seorang 
individu yang berbeda yang memiliki kemampuan dan keinginan yang berbeda dengan 
saudara kembarnya (Nopijar, 2009:1) 

Kembar mempunyai kemampuan merespons dan mengartikan bahasa tubuh 
kembarannya dengan tepat dibandingkan dengan orang lain. Inilah yang membuat remaja 
kembar terlihat unik dibandingkan dengan individu lain. Pada umumnya individu yang 
dilahirkan kembar dituntut orang tua mereka untuk selalu sama dalam segala hal dan sejak 
kecil seringkali dikondisikan selalu bersama dengan penampilan yang sama dengan 
pasangan kembarannya (Qoriana, 2008:1). 
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Ketika memasuki masa kanak-kanak dan beranjak dewasa atau lebih tepatnya 
memasuki masa remaja dalam banyak hal, kembar sering di banding-bandingkan dalam 
penampilan fisik, prestasi akademik, keterampilan sosial maupun selera mereka (Qoriana, 
2008:2). Selain itu kecenderungan anak usia remaja yang dikategorikan sebagai usia labil 
atau rentan ini memerlukan perhatian dan perlakuan ekstra dari orang tuanya. Jika masih 
usia anak-anak, orang tua masih mudah untuk mengarahkannya karena masih relatif 
gampang untuk diatur. Namun tidak bagi anak usia remaja karena mereka sudah berpikir 
nalar sehingga apa yang diinginkan orang tua  belum tentu sama dengan keinginan anak 
usia remaja. Situasi inilah yang sering menjadi awal buruknya interaksi atau hubungan anak 
dan orang tuanya (Hidayat, 2012:150) 

EY dan OY merupakan sepasang  remaja kembar laki-laki identik yang lahirnya 
hanya berbeda dalam beberapa menit. Mereka merupakan kembar yang hidup bersama di 
satu tempat dan berkuliah ditempat yang sama. Suatu ketika EY sedang sakit, maka tidak 
lama kemudian pasangan kembarannya OY juga merasakan sakit. Sakit yang di derita oleh 
mereka dalam waktu yang hampir bersamaan tidak hanya sakit biasa saja seperti panas 
namun juga terkadang sakit yang sampai butuh penanganan berat yaitu muntaber dan 
demam berdarah (wawancara informan). 

Lain halnya dengan AU dan AE, mereka merupakan sepasang remaja kembar 
perempuan identik yang hidup bersama dan berkuliah di tempat yang sama. Pengalaman 
untuk sakit yang dirasakan hampir bersamaan di alami hanya ketika usia mereka masih 
anak-anak saja namun sekarang sudah tidak pernah dirasakannya lagi. Namun mereka 
mempunyai kebiasaan dan kesukaan yang sama yaitu kebiasaan untuk menonton film, film 
yang biasanya sering mereka tonton bergenre action dan horror produksi luar negeri. Mereka 
juga sama-sama menyukai fashion yang bertema vintage (wawancara informan). 

Hal inilah yang kemudian membuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai 
bagaimana family relationship remaja kembar identik yang secara umum memiliki kedekatan 
secara emosional atau disebut juga dengan kontak batin. Rumusan masalah pada penelitian 
ini adalah bagaimana family relationship remaja kembar identik. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui family relationship remaja kembar identik. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan diskriptif kualitatif dimana sampel dipilih dengan  purposive sampling; teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi; menggunakan 
teknik analisis data Model Miles dan Huberman dalam menganalisis data; serta 
menggunakan triangulasi sumber data sebagai keabsahan data. 

 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Karakteristik family relationship 

Prinsip-prinsip komunikasi yang diterapkan dalam keluarga baku yang tradisional 
(terdiri dari ayah, ibu dan anak) juga diterapkan dalam hubungan ini. Dalam diskusi ini, istilah 
keluarga menitikberatkan konsentrasi yang lebih luas yang melibatkan anak-anak, kerabat 
dan lainnya. Terdapat berbagai definisi dari keluarga antara lain: 

 
 
 
 
“Jaringan orang-orang yang saling berbagi hidupnya dalam waktu lama diikat 
dengan pernikahan, darah atau komitmen, legal atau sebaliknya, yang 
mempertimbangkan diri mereka sendiri sebagai keluarga dan yang membagi 
riwayat tertentu dan yang mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa 
mendatang terkait fungsi pribadi mereka dalam hubungan keluarga”  
Family Communication: perubahan dan kohesi (Galvin dan Brommel 2000 dalam 
De Vito, 2001:353). 
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Semua keluarga primer dan hubungan primer memiliki beberapa karakteristik yang 
lebih lanjut untuk menjelaskan tipe hubungan ini semisal: memperjelas peran, pengenalan 
tanggung jawab, menceritakan riwayat dan rencana masa depan, berbagi ruang hidup dan 
menciptakan aturan. 
 
Komunikasi Antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) adalah komunikasi antara 
orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi 
orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal (Mulyana, 2010:81). 
 
Komunikasi Verbal 

Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata 
atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode verbal. Bahasa dapat 
didefinisikan sebagai seperangkat simbol, dengan aturan untuk mengombinasikan simbol-
simbol tersebut, yang digunakan dan dipahami suatu komunitas (Mulyana, 2010:260) 
 
Komunikasi Nonverbal 

Menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Porter dalam (Mulyana 2010:343), 
komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam 
suatu seting komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh 
individu, yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima; jadi definisi ini 
mencakup perilaku yang disengaja juga tidak disengaja sebagai bagian dari peristiwa 
komunikasi secara keseluruhan  
 
 

PEMBAHASAN 
 
Karakteristik Family Relationship Remaja Kembar Identik 

Keluarga remaja kembar laki-laki dan keluarga remaja kembar perempuan memiliki 
karakteristik yang menggambarkan family relationship  didalamnya. Hal ini terkait dengan 
karakateristik family relationship yaitu penetapan peran; pengakuan tanggung jawab; berbagi 
kisah dan keinginan di masa depan; tempat tinggal bersama; dan  aturan yang mapan dalam 
komunikasi. 

Penetapan peran yang ada pada keluarga remaja kembar laki-laki, peran tidak ada 
yang menetapkan dan mengatur, sehingga peran berjalan secara alami sebagaimana 
mestinya masing-masing. Sedangkan pada keluarga remaja kembar perempuan  penetapan 
peran telah ditentukan oleh orang tua sehingga tiap anggota keluarga mempunyai peran 
masing-masing di dalam hubungan keluarga. Pembagian peran dalam dua keluarga ini 
sesuai dengan teori struktural fungsional. 

Keluarga remaja kembar laki-laki dan keluarga remaja kembar perempuan memiliki 
tanggung jawab emosional yang sudah tertanam di dalam keluarga masing-masing. 
Keluarga remaja kembar laki-laki menganut keluarga modern yang tanggung jawab 
emosionalnya hanyalah sekedarnya saja sedangkan pada keluarga remaja kembar 
perempuan memiliki tanggung jawab emosional yang cukup besar sehingga menciptakan 
family relationship yang semakin kuat. 

Dalam menciptakan family relationship, keluarga remaja kembar laki-laki dan 

keluarga remaja kembar perempuan mempunyai cara yaitu saling berbagi kisah dan 
keinginan di masa depan. Keluarga remaja kembar laki-laki dan perempuan suka berbagi 
kisah seputar hal dimasa lampau dan untuk masa depan. Hal ini akan menciptakan prospek 
untuk rencana masa depan bersama dan membuat semakin mantap hubungan keluarga 
mereka. 

Family relationship di dalam keluarga remaja kembar identik terbina karena mereka 
tinggal dalam satu hunian. Ada anggota keluarga remaja kembar laki-laki yang menetap 
sementara waktu di luar kota adalah bagian yang terpisah. Namun komunikasi tetap terjalin 
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dengan baik sehingga dapat menguatkan hubungan. Sementara itu pada keluarga remaja 
kembar perempuan¸anggota keluarga berkumpul menjadi satu hunian sehingga dapat 
menguatkan family relationship yang tercipta dalam keluarga. 

Aturan yang mapan komunikasi pada keluarga satu dengan yang lain berbeda begitu 
juga pada keluarga remaja kembar laki-laki dan keluarga remaja kembar perempuan. Pada 
keluarga remaja kembar  laki-laki aturan yang mapan komunikasi keluarganya cenderung 
menganut anggota budaya individualis namun masih tetap ada budaya kolektivis di dalam 
keluarga ini meskipun kadarnya lebih kecil. Sedangkan pada keluarga remaja kembar 
perempuan menganut budaya kolektivis dimana ketika ada konflik atau  masalah-masalah 
keluarga maka akan diselesaikan dengan mengadakan rapat atau kumpul bersama-sama 
sehingga masalah yang muncul tidak sampai menjadi pembicaraan orang banyak. 
 
Komunikasi Antarpribadi Remaja Kembar Identik 

Remaja kembar laki-laki jarang melakukan komunikasi antarpribadi. Jika terjadi 
komunikasi diantara mereka, hal tersebut karena ada urusan yang mendesak dan terkadang 
menggunakan handphone sebagai medianya. Dengan demikian, komunikasi antarpribadi 
sudah mengalami pergeseran, yang sebelumnya komunikasi antarpribadi tanpa media  dan 
kemudian terjadi evolusi menjadi bermedia. Meskipun tatap muka lebih baik dari segala 
bentuk komunikasi. Hadirnya media telah mengubah cara komunikasi remaja laki-laki dan 
telah memberikan pengaruh yang besar terhadap hubungan antarpribadinya meskipun tidak 
seefektif dengan berkomunikasi secara tatap muka (Hidayat,2012:198). 

Sementara itu pada remaja kembar antara AU dengan AE sering melakukan 
komunikasi antarpribadi. Hal ini terbukti dari kebiasaan mereka untuk curhat. Percakapan 
yang terjadi ketika curhat dilakukan secara tatap muka dan komunikan dapat mengetahui 
ekspresi langsung dari komunikator. Komunikasi tatap muka ini membuat manusia merasa 
lebih akrab dengan sesamanya, berbeda dengan komunikasi lewat media massa seperti 
surat kabar dan televise atau lewat teknologi tercanggih sekalipun seperti telepon genggam, 
E-mail atau telekonferensi yang membuat manusia terasing (Mulyana, 2010:81). 

 
1.  Komunikasi Verbal 
 
 

 
 

Gambar 1. Komunikasi EY dan OY dengan media BBM 
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Remaja kembar laki-laki berkomunikasi jika ada keperluan yang mendesak. Hal ini 
terbukti ketika melihat percakapan yang terjadi di BBM (blackberry messenger), dalam isi 
pesan tersebut hanya singkat. Selain itu pernyataan dari Sang Ibu mengenai sikap mereka 
berdua saat dirumah yang rukun sekali waktu menandakan bahwa komunikasi yang terjadi 
antara mereka berdua di rumah tidak maksimal. Tidak adanya komunikasi secara langsung 
dan frekuensi hubungan yang jarang menyebabkan tidak adanya istilah-istilah yang 
disepakati oleh mereka berdua. 

Sementara itu melihat keseharian remaja kembar perempuan dalam menjalin 
kebersamaan sangat erat sekali. Hal ini terbukti saat mereka mengobrol mempunyai bahasa 
sendiri, yaitu bahasa gege. Mereka menggunakan bahasa ini diwaktu tertentu, seperti ketika 
membicarakan orang lain yang sedang didekatnya dengan tujuan agar orang lain tidak tahu 
kalau sedang dibicarakan oleh remaja kembar perempuan. 
 
2.  Komunikasi Nonverbal 

Secara non verbal remaja kembar perempuan menunjukkan hubungan yang sangat 
akrab dengan pasangan kembarnya, sedangkan non verbal remaja kembar laki-laki 
menunjukkan hubungan  tidak begitu akrab dengan pasangan kembarannya.Hal ini terlihat 
ketika peneliti ingin mewancarai remaja kembar identik. Pada remaja kembar laki-laki, sulit 
sekali peneliti untuk mempertemukan secara bersama untuk kepentingan wawancara. 
Peneliti pada akhirnya memutuskan untuk mewawancarai secara sendiri-sendiri. Ketika 
peneliti mewawancarai EY dan  menanyakan adakah tugas spesifik antara kamu, jawaban 
dari EY “nggak ada” (Wawancara, 2 Mei 2014). Ketika wawancara berlangsung, setiap 
peneliti melontarkan pertanyaan pada  EY selalu dijawab dengan singkat dan berbelit-belit 
walaupun berkali-kali peneliti memancing EY agar memberikan jawaban secara lebih 
terbuka. Sikap EY ketika diwawancarai tidak menatap mata orang yang mengajaknya bicara 
dan  lebih asyik dengan laptopnya sewaktu diwawancara. Berbeda halnya ketika peneliti 
ingin melakukan wawancara dengan OY.  OY selalu dapat menyediakan waktu pada peneliti. 
Setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti selalu dijawab dengan lebih terbuka dan 
disela obrolan selalu diselengi dengan humor. 

Sementara itu, ada hal yang berbeda dengan remaja kembar perempuan. Peneliti 
selalu dapat mewawancarai remaja kembar perempuan secara bersamaan . Dari setiap 
pertanyaan yang peneliti lontarkan selalu dijawab dengan gerak tubuh yang santai dan tidak 
membatasi jawaban yang diberikan. Mereka memiliki pembawaan yang ramah dan terbuka 
untuk membagi pengalaman-pengalamannya seputar kegiatan komunikasi yang terjadi 
dalam keluarganya. 
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Persamaan Dan Perbedaan Remaja Kembar Laki-Laki 
 

No Persamaan Perbedaan 

1 Berpenampilan modis EY dan OY ini ternyata mempunyai style fashion 
yang berbeda. EY cenderung tampil apa adanya dan 
OY cenderung tampil rapi dan lebih memperhatikan 
penampilannya. Hal ini karena sudah menjadi suatu 
kebiasaan Oky yang dituntut rapi pada 
pekerjaannya. 

2 Memiliki jarak pribadi (personal 
distance) 50 cm-125 cm 
sehingga peneliti berasumsi 
bahwa jauhnya jarak diantara 
mereka akibat komunikasi 
antara mereka yang kurang  

OY adalah  individu yang menekankan pada masa 
yang akan datang, melihat kedepan dan 
merencanakan apa yang akan terjadi nanti sehingga 
OY berperilaku sangat hati-hati, bertanggung jawab, 
teliti dan penuh perhitungan. Sedangkan EY adalah 
individu yang berpusat pada masa kini.  Hal ini 
terbukti ketika EY masih mengutamakan hidup untuk 
masa kini yaitu masih berkarya dengan Drop School 
Band, kosentrasinya lebih kepada apa yang dihadapi 
sekarang dan fokus pada apa yang dikerjakan atau 
dirasakan sekarang serta berperilaku menurut 
dorongan kata hati 

3 Sama-sama menyukai musik barang-barang yang dimiliki oleh EY 
memproyeksikan kepribadian EY yang santai dan 
tidak suka hal-hal yang berbau rumit. sedangkan 
barang-barang yang dimiliki oleh OY 
memproyeksikan bahwa kepribadian OY tampak 
kaku, serius, rapi dan feminim 

4 Mempunyai ekspresi wajah 
yang hampir sama 

Mempunyai tinggi dan berat badan yang berbeda 

5 Sama-sama menyukai musik Aliran musik berbeda, musik yang disukai EY 
beraliran pop punk sedangkan OY jazz 

6 Selalu dikelilingi wanita Pada bandnya EY sebagai gitaris sedangkan OY 
sebagai bassist 

7 Mempunyai sifat keras kepala 
dan jiwa pemimpin yang besar 

Beda grup band, EY dengan anak-anak kampus 
berkiprah pada dropschool band sedangkan OY 
dengan anak-anak universitas widya mandala yang 
lebih cenderung band untuk pernikahan 

8 Mempunyai golongan darah, 
warna kulit yang sama 

EY lebih cenderung pada sisi maskulin sedangkan 
OY lebih cenderung pada sisi feminism 

9 Sangat suka dengan anak kecil Mempunyai keuletan yang berbeda 

10 Mempunyai tipe wanita idaman 
yang sama 

Mempunyai beberapa pemikiran dan pandangan 
yang berbeda 

11 Sangat dekat dengan Ibunya EY lebih suka mengenakan jaket sedangkan OY 
lebih suka mengenakan topi 

12 Sangat suka berbicara  

13 Sama-sama tidak menyukai 
makanan pedas 

 

14 Sama-sama mempunyai sifat 
yang tidak mau diragukan 
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15 Sama-sama takut jarum suntik  

 
 

Persamaan dan Perbedaan Remaja Kembar Perempuan 
 

No Persamaan Perbedaan 

1 Mempunyai ekspresi wajah 
yang hampir sama 

AE lebih terbuka sedangkan AU lebih tertutup 

2 Remaja kembar perempuan 
memiliki jarak akrab atau 
intimate distance yang 
dianggap sebagai cocok atau 
tepat untuk pembicaraan yang 
sangat pribadi seperti hubungan 
dengan sahabat. 

AU lebih cenderung mengamati dulu sebelum 
mengobrol langsung dengan orang baru sedangkan 
AE lebih cepat membaur dengan banyak orang baru 

3 Memiliki style fashion yang 
sama sehingga hampir setiap 
penampilan mereka tidak ada 
perbedaan 

AE lebih suka potongan rambut pendek sedangkan 
AU lebih suka panjang 

4 Mempunyai warna kulit, 
golongan darah yang sama 
yaitu AB, 

barang-barang yang dimiliki oleh AE 
memproyeksikan kepribadian AE yang fashionable 

dan tidak suka hal-hal yang rumit. sedangkan 
barang-barang yang dimiliki oleh AU 
memproyeksikan kepribadian AU yang feminim 

5 Mempunyai alergi pada 
makanan seafood sejak TK 

AU lebih suka makanan sayuran dan suka pedas 
sedangkan AE tidak suka dengan makanan pedas 

6 Sama-sama menyukai jenis 
parfum yang sama 

Mempunyai berat dan tinggi badan berbeda, AU 
mempunyai berat 52 kg dan tinggi badan 169 cm 
sedangkan AE mempunyai berat 50 kg dan tinggi 
badan 170 cm. 

7 Menyukai aksesoris dalam 
berpenampilan 

AU Lebih pemikir dan mellow kalau ada masalah 

sedangkan AE tidak terlalu diambil pusing jika ada 
masalah 

8  AU mempunyai koleksi pribadi sepatu flat shoes, 
gelang dan kalung sedangkan AE lebih suka 
mengumpulkan england’s stuff (barang-barang dari 
London) 

  AU mempunyai hobi masak dan menonton film 
drama korea sedangkan AE hobi travelling dan 
mendengarkan musik 
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SIMPULAN 
 

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dapat disimpulkan 
bahwa keluarga remaja kembar identik  laki-laki dan keluarga remaja kembar identik 
perempuan memiliki karakteristik yang menggambarkan family relationship didalamnya. 
Pada keluarga remaja kembar laki-laki dalam menetapkan peran tidak ada yang menetapkan 
dan mengatur sehingga peran berjalan secara alami sebagaimana mestinya; tanggung 
jawab emosionalnya menganut keluarga modern; berbagi kisah seputar hal dimasa lampau 
dan untuk masa depan; aturan yang mapan komunikasi keluarga cenderung  menganut 
anggota budaya individualis; family relationship di dalam keluarga remaja kembar laki-laki 
terbina karena mereka tinggal dalam satu hunian.  

Terdapat anggota keluarga remaja kembar laki-laki yang menetap sementara waktu 
di luar kota adalah bagian yang terpisah. Namun komunikasi tetap terjalin dengan baik 
sehingga dapat menguatkan hubungan. Sementara itu, pada keluarga remaja kembar 
perempuan, penetapan peran telah ditentukan oleh orang tua sehingga tiap anggota 
keluarga mempunyai peran masing-masing di dalam  hubungan keluarga; memiliki tanggung 
jawab emosional yang cukup besar; berbagi kisah seputar hal dimasa lampau dan untuk 
masa depan; family relationship di dalam keluarga remaja kembar perempuan terbina karena 
mereka tinggal dalam satu hunian; aturan yang mapan komunikasi keluarga menganut 
budaya kolektivis. 
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