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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Remaja sebagai populasi at risk 

 2.1.1 Definisi remaja 

  Masa remaja adalah suatu masa transisi dari masa anak-anak ke 

dewasa (Potter & Perry, 2003). Remaja (adolescent) berasal dari 

bahasa latin adolescere yang berarti “bertumbuh” sepanjang fase 

perkembangan, sejumlah masalah fisik, sosial, dan psikologis 

bergabung untuk menciptakan karakteristik, perilaku, dan kebutuhan 

yang unik (McMurray, 2003; Sarwono, 2010). Kozier, Erb, Berman, dan 

Synder (2004) membagi masa remaja menjadi tiga periode yaitu remaja 

awal (10-14 tahun), masa remaja pertengahan (14-17 tahun) dan masa 

remaja akhir (17-19 tahun). WHO menetapkan Remaja adalah anak 

muda dengan usia antara 10 sampai 19 tahun (WHO, 2015). 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka batasan usia remaja dalam 

penelitian ini adalah 14-19 tahun dan belum menikah. 

 2.1.2 Tahap-tahap perkembangan remaja 

Sarwono (2010), ada 3 tahap perkembangan remaja dalam prose 

menuju kedewasaan, diantaranya adalah:  

1. Remaja awal (early adolescent) 

Pada tahap ini seorang remaja masih terheran-heran 

akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri 

dan dorongan- dorongan yang menyertai perubahan-perubahan 

itu. Pada tahap ini, umumnya dimulai pada usia 10-13 tahun. 



 

 

    

 

Remaja mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik 

pada lawan jenis, dan ditambah dengan berkurangnya kendali 

terhadap ego menyebabkan para remaja awal ini sulit di 

mengerti (Sarwono, 2010). 

2. Remaja madya (middle adolescent) 

Tahap remaja madya ini dimulai pada usia sekitar 13-15 

tahun, pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan dan 

senang jika banyak teman yang mengakuinya. Ada 

kecenderungan narsistis yaitu mencintai diri sendiri, dengan 

menyukai teman-teman yang sama dengan dirinya. Selain itu, 

remaja berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu 

memilih yang mana peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau 

sendiri, optimistis atau pesimistis, idealis atau materialis, dan 

sebagainya (Sarwono, 2010). 

3. Remaja akhir (late adolescent) 

Tahap remaja akhir biasanya dimulai pada usia 16-19 

tahun, tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode 

dewasa dan ditandai dengan pencapaian lima hal yaitu minat 

yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek, egonya 

mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dan 

dalam pengalaman baru, terbentuk identitas seksual yang tidak 

akan berubah lagi, egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian 

pada diri sendiri) diganti dengan keseimbangan antara 

kepentingan diri sendiri dengan orang lain dan tumbuh ”dinding” 



 

 

    

 

yang memisahkan diri pribadinya (private self) dan masyarakat 

umum (Sarwono, 2010).. 

Pertumbuhan dan perkembangan remaja juga dapat dilihat 

dari perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan 

emosi dan perkembangan sosial seperti penjelasan berikut: 

a. Perkembangan fisik 

Perkembangan fisik merupakan perkembangan yang 

dapat diukur ditandai dengan perubahan tinggi, proporsi tubuh 

dan adanya tanda seksual primer maupun sekunder (Wuryani, 

2008). Tanda perkembangan primer meliputi pencapaian 

ukuran testis pada laki-laki dan tumbuhnya rahim, vagina, 

ovarium secara cepat, dan menarche (Sarwono, 2010). Tanda 

sekunder pada laki-laki meliputi tumbuhnya rambut di sekitar 

kemaluan dan ketiak, tumbuhnya jakun dan perubahan suara, 

sedangkan pada wanita ditandai dengan tumbuhnya rambut 

sekitar kemaluan dan ketiak, bertambah besarnya buah dada 

dan bertambah besarnya pinggul (Dahlan, 2011). 

b. Perkembangan kognitif 

Perubahan kognitif yang terjadi pada masa remaja 

ditandai dengan adanya kemajuan fungsi otak yang dapat 

dinilai berdasarkan skor intelegensi yang cenderung akan 

mengalami peningkatan dari masa sebelumnya (Wuryani, 

2008). Remaja telah dapat berfikir logis tentang berbagai 

gagasan yang abstrak dengan gagasan yang dimiliki dan 

menggunakan proses berfikir yang ilmiah (Dahlan, 2011). 



 

 

    

 

c. Perkembangan Emosi 

Usia remaja merupakan usia yang mudah mengalami 

perubahan emosi dan cenderung masih bersifat labil atau 

fluktuatif (Santrock, 2007). Perkembangan emosi pada remaja 

ini dapat dilihat dari perilaku remaja yang kadang merasa cepat 

depresi, agresif, memberontak, melawan, ingin tahu, mudah 

terangsang dan loyalitas tinggi jika sudah menyukai sesuatu 

(Sarwono, 2010). 

d. Perkembangan Sosial 

Dahlan (2011), mengatakan bahwa hubungan sosial 

remaja meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan 

teman sebaya dengan karakteristik penyesuaian dengan 

menjalin hubungan baik dalam mencapai tujuan tertentu. Pada 

usia remaja ini juga muncul berbagai keinginan dalam menuruti 

teman sebaya karena menurut remaja teman sebaya lebih 

menarik dari pada keluarga (Kartono, 2008). 

2.1.3 Tugas perkembangan remaja 

William (2001), pada masa remaja terjadi beberapa tugas 

perkembangan yang harus dimiliki, diantaranya adalah: 

a. Menerima fisiknya sendiri beserta keragaman kualitasnya. 

b. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur lain 

yang memiliki otoritas. 

c. Mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan 

belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lainnya 

secara individual maupun kelompok. 



 

 

    

 

d. Menemukan sosok yang dapat dijadikan model identitasnya. 

e. Menerima dirinya dan memiliki kepercayaan terhadap 

kemampuan diri 

f. Memperkuat self control (kemampuan mengendalikan diri) 

atas dasar skala nilai, prinsip dan falsafah hidup. 

g. Mampu dalam meningkatkan reaksi dan penyesuaian diri 

(sikap/perilaku kekanak-kanakan). 

2.1.4 Karakteristik resiko pada agregat remaja 

Agregat atau kelompok merupakan sekumpulan individu yang 

berinteraksi pada suatu daerah atau mempunyai karakteristik tertentu 

yang merupakan bagian dari masyarakat (stanhope & Lancaster, 2004). 

Risiko (at risk) dalam istilah epidemiologi adalah kemungkinan sebuah 

kejadian, hasil, penyakit atau kondisi yang akan berkembang pada suatu 

periode tertentu (Hitchcock, Schubert, & Thomas, 1999). 

Kelompok risiko merupakan kumpulan beberapa orang memiliki 

kemungkinan yang lebih tinggi untuk terkena penyakit daripada yang 

lain (stanhope & Lancaster, 2004). Allender, Rector dan Warner (2010) 

mendefinisikan populasi risiko adalah sekumpulan orang yang memiliki 

peluang meningkatnya masalah kesehatan karena beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Pendapat yang sama juga tentang populasi risiko 

adalah populasi dari orang-orang yang mana terdapat beberapa 

kemungkinan yang telah jelas atau telah ditentukan akan peristiwa 

tersebut (Hitchcock, Schubert, & Thomas, 1999). Dari beberapa 

pengertian diatas dapat disimpulkan populasi risiko merupakan 

kemungkinan kelompok atau populasi mengalami suatu peristiwa 



 

 

    

 

masalah kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok atau 

populasi lain bila mengalami atau terpapar kejadian tertentu yang dapat  

mempengaruhi. 

Kondisi kelompok risiko dapat terjadi pada suatu kelompok karena 

kurang bahkan tidak adanya kontrol masyarakat tersebut terhadap 

dampak negatif yang akan terjadi. Kelompok tidak terkontrol tersebut 

dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ; tidak adanya aturan, 

rendahnya pendidikan masyarakat atau tidak adanya informasi memadai 

terhadap bahaya (Stanhope & Lancaster, 2004). McMuray (2003), 

menambahkan faktor lain yang menyebabkan tidak adanya kontrol pada 

kelompok risiko adalah terpapar lingkungan adanya perilaku manusia. 

Remaja dalam penyesuaian perkembangannya akan menghadapi 

pergaulan bebas dan perilaku berisiko (Allender, Rector, & Warner, 

2010). 

Masalah kesehatan yang muncul pada kelompok berisiko dapat 

diidentifikasi melalui beberapa faktor risiko. Faktor-faktor yang berisiko 

menimbulkan masalah kesehatan terdiri dari risiko biologi, sosial 

ekonomi, gaya hidup, dan kejadian hidup (Allender, Rector & Warner, 

2010; Stanhope & Lancaster, 2004). Kelompok remaja dikategorikan 

dalam kelompok risiko disebabkan antara lain : 

 

 

2.1.4.1 Risiko Biologi dan Usia 

Risiko biologi merupakan faktor genetik atau fisik yang 

berkontribusi terjadinya risiko (Stanhope & Lancaster, 2004). Perubahan 



 

 

    

 

biologis remaja ditandai dengan perkembangan ciri seksual primer dan 

sekunder. Remaja yang kurang mampu beradaptasi terhadap 

perubahan biologis tersebut akan memperlihatkan perilaku berisiko yang 

mengancam kesehatan (McMurray, 2003). Perilaku berisiko tersebut 

antara lain penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, aktivitas seksual 

yang terlalu dini dan tidak aman, berkendara yang tidak aman, 

partisipasi sosial yang kurang, dan pelanggaran lainnya ( Nies & Mcwen 

2001). 

 Masa remaja mengalami perubahan biologis yang berlangsung 

sangat pesat. Perubahan biologis seperti hormonal, fisik, tinggi badan 

dan berat badan. Pertumbuhan fisik remaja perempuan diawali pada 

usia 10-14 tahun dan berakhir pada usia 17-19 tahun. Remaja laki-laki 

mengalami permulaan pertumbuhan fisik dimulai pada usia 12-14 tahun 

dan berakhir pada umur 20 tahun (Hofmann & Greydanus, 1997; dalam 

APA, 2002). 

2.1.4.2 Risiko Sosial Ekonomi 

 Stanhope dan Lancaster (2004) mengemukakan remaja sebagai 

kelompok risiko sosial. Risiko sosial pada kelompok remaja terkait 

perubahan psikososial, yang didefinisikan sebagai aspek yang ada 

hubungannya dengan kejiwaan dan sosial. Kejiwaan berasal dari dalam, 

sedangkan aspek sosial berasal dari luar. Perubahan emosional dalam 

kejiwaan remaja adalah kemampuan belajar  untuk merespon terhadap 

stress dan perubahan emosi berkaitan dengan status emosionalnna 

(Santrock, 2005). Perubahan emosional remaja berkaitan dengan 



 

 

    

 

perubahan fisik dan kelenjar yang menghasilkan hormon (Kozier, Erb, 

berman, & Synder, 2004). 

 Perubahan emosional remaja terjadi secara unik, tergantung pola 

perubahan yang dialami oleh remaja. Remaja seringkali mudah marah 

terhadap orang lain, melawan, mengungkapkan amarah dengan cara 

meledak-ledak atau menggerutu dan suka mengkritik orang lain yang 

menyebabkan amarah. Kondisi tersebut menjadikann remaja mengalami 

perbedaan dan tantangan dalam kehidupannya. Adanya perbedaan nilai 

dengan orangtua menjadikan remaja lebih mempercayai teman 

sebayanya (Stanhope & Lancaster, 2004). 

 Perkembangan sosial berhubungan dengan penyesuaian remaja 

dengan kelompok, keluarga, sekolah dan pekerjaan dan komunitas. 

Masa penyesuaian sosial ini merupakan masa tersulit bagi remaja. 

Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis yang sebelumnya 

belum pernah ada dan menyesuaikan diri dengan orang dewasa diluar 

lingkungan keluarga dan sekolah. Remaja harus banyak menyesuaikan 

diri dengan pengaruh teman sebaya, perubaan dalam perilaku sosial 

dan nilai-nilai baru dalam masyarakat (Potter & Perry, 2003). Remaja 

mulai menjaga jarak dengan eluarga namun lebih menganggap penting 

teman sebayanya (Sarwono, 2011). 

 Risiko ekonomi dihubungkan dengan faktor kemiskinan (Stanhope 

& Lancaster, 2004). Rendahnya status ekonomi serta kemiskinan akan 

mempengaruhi status kesehatan seseorang (Maurier & Smith, 2005). 

Penduduk miskin mempunyai risiko lebih besar menimbulkan 

permasalahan kesehatan. Ketidakmampuan keluarga terhadap sumber 



 

 

    

 

daya finansial akan berdampak tidak terpenuhinya kebutuhan pokok 

harian keluarga. Dampak lain juga mempengaruhi pembiayaan 

pendidikan pada anggota keluarga termasuk remaja. Tekanan ekonomi 

dapat memicu remaja melakukan tindakan kriminalitas seperti pencurian 

dan perampokan (Stanhope & Lancaster, 2004).  

 Dari uraian yang telah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa 

remaja termasuk kelompok risiko dalam perilakunya terkait dengan 

sosial dan ekonomi. Risiko sosial meliputi pengaruh atau tekanan 

lingkungan diantaranya teman sebaya, sedangkan risiko ekonomi 

meliputi kemiskinan. 

2.1.4.3 Risiko Gaya hidup (Life-style risk) 

 Kebiasaan kesehatan seseorang dan perilaku yang berisiko 

disebut gaya hidup. Risiko gaya hodup merupakan gaya hidup yang 

berhubungan dengan pola kebiasaan individu yang dapat berdampak 

terejadinya risiko kesehatan (Stanhope & Lancaster 2004). Maurier dan 

Smith (2005) menyatakan perilaku dan gaya hidup mempengaruhi 

seseorang sehingga termasuk dalam kategori individu yang berisiko. 

Kebiasaan yang telah dilakukan secara terus-menerus memberi 

kontribusi terhadap terjadinya masalah kesehatan termasuk perilaku 

yang berisiko. 

 Remaja selama periode transisi berusaha mencoba sesuatu hal 

yang baru dan aktivitas yang menantang bagi remaja. Risiko kesehatan 

pada remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, 

misalnya perilaku seksual, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, 

ketidaksetaraan gender, kekerasan seksual dan pengaruh media masa 



 

 

    

 

maupun gaya hidup yang ppopuer (Triswan, 2007). Hitchcock, Schubert, 

dan Thomas (1999) menambahkan beberapa faktor perilaku yang 

menimbulkan risiko kesehatan adalah pengetahuan dan akses 

kesehatan. 

2.1.4.4 Risiko kejadian Hidup (Life-event Risk) 

Risiko kejadian hidup adalah kejadian dalam kehidupan yang 

dapat berisiko terjadinya masalah kesehatan, atau yang disebut transisi 

(Stanhope & Lancaster, 2004). Transisi merupakan pergerakan dari satu 

tahap ke tahap lainnya. Masa transisi ini merupakan situasi yang akan 

mempengaruhi dan menyebabkan beberapa perubahan seperti 

perubahan perilaku, jadwal, pola komunikasi, pembuatan keputusan dan 

perubahan dalam menggunakan sumber-sumber baru (Stanhope & 

Lancaster, 2004). Misalnya adanya anggota keluarga baru, adanya 

anggota keluarga yang meninggalkan rumah dan berpindah tempat 

tinggal 

 Remaja mempunyai risiko kesehatan dari kejadian hidup yang 

dialami. Perpindahan dari satu tempat tinggal menuju ke tempat tinggal 

lain membutuhkan adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Begitu juga 

bila remaja mengalami perpindahan dari satu sekolah ke sekolah lain 

dapat menimbulkan risiko kesehatan karena remaja memerlukan 

kesiapan psikologis untuk memulai aktifitas dalam lingkungan barunya. 

 

 

2.2 Konsep Komunikasi Keluarga 

2.2.1. Pengertian Komunikasi 



 

 

    

 

   Istilah “komunikasi” (Bahasa Inggris “communication” 

berasal dari bahasa Latin “communicates atau communication 

atau communicare yang berarti “berbagi” atau menjadi milik 

bersama”. Dengan demikian, kata komunikasi menurut bahasa 

mengacu kepada suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai 

kebersamaan (Riswandi, 2009). Friedman, Bowden, dan Jones 

(2003) mendefinisikan bahwa komunikasi mengacu pada proses 

pertukaran perasaan, keinginan, kebutuhan, informasi, dan opini.  

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi merupakan penyampaian informasi dalam sebuah 

proses pertukaran perasaan, keinginan, kebutuhan, informasi, dan 

opini yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. 

2.2.2. Jenis Proses Komunikasi 

2.2.2.1 Proses Komunikasi Fungsional 

   Menurut Friedman, Bowden, dan Jones (2003), komunikasi 

fungsional dipandang sebagai landasan sukses, keluarga yang 

sehat dan diartikan dengan jelas, transmisi langsung dan 

penerimaan baik isi dan tingkat instruksi. dengan kata lain, 

komunikasi fungsional atau sehat dalam keluarga mengharuskan 

niat atau makna dari pengirim akan dikirim melalui saluran relatif 

jelas dan penerima pesan memiliki pemahaman maknanya yang 

mirip dengan apa yang dimaksudkan pengirim.  

Karakteristik proses komunikasi fungsional yaitu memiliki 

pengirim (sender) yang tegas dan jelas menyatakan kasus, 

mengklarifikasi dan kualifikasi pesan, mengundang umpan balik, 



 

 

    

 

yang menerima umpan balik dan memiliki intensitas dan terbuka 

selain itu juga Penerima (receiver) memiliki karakter 

mendengarkan aktif dan efektif, memberikan umpan balik, 

memberikan validasi kelayakan atau nilai dari pesan (Friedman, 

Bowden, & Jones, 2003). 

2.2.2.2 Proses Komunikasi Disfungsional 

   Proses komunikasi disfungsional ini disebut juga kebalikan 

komunikasi fungsional, yaitu adalah komunikasi yang gagal atau 

mengalami disfungsi dari pengirim maupun penerima pesan. 

Karakteristik proses komunikasi disfungsional yaitu memiliki 

pengirim (sender) yang membuat asumsi atau anggapan, 

mengekspresikan perasaan tidak jelas, membuat respon yang 

menstigma/menghakimi, tidak mampu mendefinisikan kebutuhan 

sendiri, dan komunikasi tidak kongruen dan memiliki Penerima 

(receiver) yang berkarakter seperti gagal untuk mendengarkan, 

menggunakan komunikasi yang mencerminkan 

penolakan,merespon ofensif dan negatif, gagal untuk 

mengeksplorasi pesan pengirim, dan gagal untuk memvalidasi 

pesan, serta  selama proses komunikasi antar pengirim dan 

penerima memiliki komunikasi pada panjang gelombang yang 

berbeda (bicara paralel) serta tidak dapat fokus pada satu 

masalah pesan (Friedman, Bowden, & Jones, 2003). 

 

2.2.3  Pola Komunikasi Keluarga 



 

 

    

 

 Komunikasi keluarga didefinisikan sebagai simbolis, proses 

transaksional untuk menciptakan dan berbagi makna dalam keluarga, 

hanya setiap orang memiliki gaya komunikasinya yang berbeda, demikian 

juga setiap keluarga memiliki gaya komunikasi yang unik atau pola 

(Friedman, Bowden, & Jones, 2003). Pola komunikasi keluarga adalah 

karakteristik berkalanjutan, mebentuk pola intraksi sirkular dari keluarga 

yang menciptakan arti sebuah timbal balik antara anggota keluarga. 

Kemampuan anggota keluarga untuk mengenali dan menanggapi pesan 

nonverbal adalah atribut penting dari keluarga sehat. Curran (1983) 

dalam Friedman, Bowden & Jones, (2003) Yang meneliti Keluarga Yang 

sehat, menulis bahwa sifat pertama dari keluarga yang sehat yang 

komunikasi yang jelas dan kemampuan untuk mendengarkan satu sama 

lain. komunikasi yang baik diperlukan untuk hubungan yang penuh kasih 

untuk berkembang dan dipertahankan. 

 Pola komunikasi keluarga dibagi menjadi dua menurut Friedman, 

Bowden, dan Jones (2003) yaitu : 

a. Pola Komunikasi Keluarga Fungsional  

Pola komunikasi yang jelas dan fungsional di antara anggota keluarga 

adalah sarana yang sangat penting untuk menjaga lingkungan 

pengasuhan di mana perasaan yang diperlukan mengenai diri dan 

harga diri berkembang dan menjadi terinternalisasi. Pola komunikasi 

ini memiliki ciri sebagai berikut : 

1. Komunikasi jelas dan kongruen 

Suatu situasi padu (kongruen) adalah situasi yang di 

dalamnya hubungan peran, partisipan, waktu dan tempat 



 

 

    

 

berjalan bersama dalam suatu tata cara yang secara kultural 

berterima (akseptabel)  (Purnanto D, 2009). Salah satu dasar 

untuk menyatakan kasus seseorang secara tegas adalah 

dengan komunikasi yang kongruen antara tingkat isi dan 

instruksi (Friedman, Bowden, & Jones, 2003).  

2. Komunikasi dengan emosional atau perasaan 

Menurut Chaplin (1972) dalam Riswanto (2011) perasaan 

adalah keadaan atau state individu sebagai akibat dari 

persepsi sebagai akibat stimulus baik externel maupun 

internal. Komunikasi emosional berkenaan dengan ekspresi 

berbagai emosi atau perasaan, mulai ungkapan kemarahan, 

sakit hati, sedih, cemburu, hingga bahagia, kasih sayang, 

kelembutan hati (Friedman, Bowden, & Jones, 2003).  

3. Komunikasi area terbuka dan mengungkapkan diri 

Komunikasi terbuka adalah komunikasi yang yang terjadi 

ketika pesan yang diucapkan jelas dan mudah dimengerti oleh 

anggota keluarga lainnya (Miller, 2001). Keluarga-keluarga 

yang fungsional adalah keluarga dengan pola-pola komunikasi 

fungsional, keterbukaan nilai, saling hormat menghormati 

perasaan, pikiran dan perhatian, spontanitas, autensitas, dan 

membuka diri (Friedman, Bowden, & Jones, 2003).  

4. Ada kekuatan hirarki dan aturan keluarga 

Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) (2012), hierarki 

adalah  urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat 

kedudukan). Sistem keluarga didasarkan pada hirarki 



 

 

    

 

kekuasaan atau “urutan kekuasaan” dimana komunikasi 

mengandung perintah dan kewajiban yang umumnya datang 

dari atas. Interaksi fungsional dalam hirarki kekuasaan terjadi 

ketika kekuasaan didistribusikan menurut kebutuhan 

perkembangan (Friedman, Bowden, & Jones, 2003).  

5. Memiliki konflik keluarga dan resolusi konflik keluarga 

Konflik berfungsi untuk memelihara komunikasi interaksi 

keluarga dalam beberapa cara yang penting. Meskipun cara 

menyelesaikannya berbeda-beda, penyelesaian konflik 

fungsional dapat dilakukan apabila konflik tersebut dibahas 

secara terbuka, dan memakai strategi-strategi penyelesaian, 

atau jika orang tua menggunakan otoritas secara memadai 

untuk menghentikan konflik tersebut. Orang perlu bertindak 

sebagai model peran anak-anak mereka dalam hubungan 

dengan pengungkapan konflik/perbedaan dan menyelesaikan 

konflik (Friedman, Bowden, & Jones, 2003). Mindes (2006) 

dalam Fitri (2012) resolusi konflik merupakan kemampuan 

untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan 

merupakan aspek penting dalam pembangunuan sosial dan 

moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk 

bernegoisasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. 

b. Pola Komunikasi Keluarga Disfungsional 

Pola komunikasi keluarga disfungsional didefinisikan sebagai 

transimisi yang tidak jelas dan/atau tidak langsung, dan penerimaan 

salah satu atau kedua isi dan instruksi (maksud) dari pesan dan/atau 



 

 

    

 

ketidaksesuaian antara tingkat konten dan instruksi pesan.  

Komunikasi tidak jelas atau disfungsional diyakini menjadi kontributor 

utama dari fungsi keluarga yang buruk, dikarenakan proses 

komunikasi disfungsional lebih kepada kerahasiaan dan tersembunyi 

(Friedman, Bowden, & Jones, 2003). Pola komunikasi disfungsional 

memiliki ciri sebagai berikut : 

1. Adanya keegoisan atau mengabaikan diri 

Setiap individu dalam interaksi secara konstan 

menyatakan kembali isu-isunya sendiri tanpa benar-benar 

mendengarkan pandangan orang lain. Dalam situasi ini setiap 

pasangan menyatakan kembali pandangannya dan tidak 

mengakui pandangan orang lain (Friedman, Bowden, & Jones, 

2003). 

2. Kurang empati 

Empati adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan 

memahami yang lain seperti perasaan orang, ide-ide, dan 

mendengarkan dengan hati (Antonio A, 2015). Anggota 

keluarga yang berpusat pada diri sendiri dan tidak dapat 

mentoleransi perbedaan juga tidak dapat mengenal efek dari 

pikiran perasann dan perilaku mereka sendiri terhadap 

anggota keluarga yang lain. Juga, mereka tidak dapat 

memahami pikiran, perasaan, dan perilaku dari anggota 

keluarga yang lain (Friedman, Bowden, & Jones, 2003). 

3. Membutuhkan kesepakatan total 



 

 

    

 

Perbedaan opini, kebiasaan, keinginan dan harapan 

dipandang sebagai suatu ancaman, karena hal itu dapat 

menimbulkan perbedaan pendapat dan sadar bahwa mereka 

adalah individu yang berbeda, dan pada poin ini ditekankan 

bahwa tidak adanya diskusi untuk mencari solusi dan lebih 

kepada mengalihkan perhatian (Friedman, Bowden, & Jones, 

2003). 

4. Komunikasi tertutup 

Komunikasi tertutup dalam hal ini dibahas dalam 

pembatasan-pembatasan komunikasi pada subsistem-

subsistem tertentu dalam keluarga, misalnya diskusi tentang 

kebiasaan seksual didepan anak, atau alkoholisme orang tua. 

Norma budaya tentang sopan santun, privasi, dan peran-peran 

seksual boleh jadi memainkan sebagian besar dalam 

mempengaruhi area dimana ada komunikasi terbuka dan 

tertutup (Friedman, Bowden, & Jones, 2003). 

2.3 Hubungan pola komunikasi keluarga dan perilaku berisiko 

Departemen kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan remaja berisiko 

sebagai remaja yang pernah melakukan perilaku yang berisiko bagi kesehatan, 

seperti merokok, minum-minuman beralkohol, menyalah-gunakan narkoba, dan 

melakukan hubungan seksual pranikah (Depkes, 2003). Beberapa masalah 

kesehatan yang terjadi pada remaja berkaitan dengan perilaku yang berisiko, 

yaitu merokok, minum minuman beralkohol, penyalahgunaan narkoba, dan 

melakukan hubungan seksual pranikah (Smet, 1994 dalam Heny & Sugiharti. 

2011). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa remaja dengan perilaku 



 

 

    

 

berisiko adalah remaja yang melakukan kegiata-kegiatan negatif yang berefek 

pada kesehatan diri remaja tersebut. 

Green dan Kreuter (2005), ada tiga faktor yang menyebabkan atau 

mempengaruhi perilaku berisiko kesehatan pada remaja. Pertama adalah faktor 

predisposing atau faktor yang melekat atau memotivasi. Faktor ini berasal dari 

dalam diri seorang remaja yang menjadi alasan atau motivasi unruk melakukan 

suatu perilaku.Termasuk dalam faktor ini adalah pengetahuan, keyakinan, nilai, 

sikap, kepercayaan, kapasitas, umur, jenis kelamin, dan pendidikan.Kedua 

adalah faktor enabling atau faktor pemungkin. Faktor ini memungkinkan atau 

mendorong suatu perilaku dapat terlaksana. Faktor ini meliputi ketersediaan dan 

keterjangkauan sumber daya kesehatan, prioritas dan komitmen 

masyarakat/pemerintah terhadap kesehatan, keterampilan yang berkaitan 

dengan kesehatan, tempat tinggal, status ekonomi, dan akses terhadap media 

informasi. Faktor ketiga adalah faktor reinforcing atau faktor penguat yaitu faktor 

yang dapat memperkuat perilaku. Faktor ini ditentukan oleh pihak ketiga atau 

orang lain yang meliputi keluarga, teman sebaya, guru, petugas kesehatan, 

tokoh masyarakat dan pengambil keputusan. 

 

Heny dan Sugiharti (2011), dalam penelitiannya tentang perilaku berisiko 

didapatkan bahwa faktor-faktor penyebab perilaku berisiko remaja adalah 

pengetahuan, sikap, umur, jenis kelamin, pendidikan, status ekonomi rumah 

tangga, akses terhadap media informasi, keberadaaan teman perilaku yang 

berisiko dan komunikasi dengan orang tua. 


