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Abstract 

 Based on BKKBN, adolescent population in Indonesia reached 66.7 million or 

approximately 26.67% of the total population of Indonesia. Youth as a nation’s 

generation of hope turns out become the problem. lot of sexual offense committed by 

juveniles, especially on marginal family group mostly occurs due to the uneligible 

source of sexual education.  

 One of family functions based BKKBN is to be the agent of socialization and 

education for children, include this case is about sex education or reproductive health 

of adolescents. This research done by using descriptive study to describe the whole 

detail communication process of the families communication patterns. To analyze the 

major problem, done by using interactive analizing process to finally find the 

conclusion of the situation based on interview and observation. 

 From the results of the analysis, families communication patterns divide to three 

type based on the tehcnique: informative or educative, persuasive, and instructive or 

coersif. Parents are the communicators with the message of sex education, social 

norms, religion norms, and families value of living through personal communication 

and small group communication. The youngs are the communicants who received and 

understanding the messages, they give respond as feedback to their parents. 

Communication keep continue with parents responding to the feedback their youngs 

and by information of their supervision on their youngs Noises that occur are low 

education, cellphone using while conversation, children or parent character such as 

close minded parent and stubborn child, and articulation problems. 

Keywords: communication patterns, family communication, sex education for 

adolescent. 
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Pendahuluan 

 Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, Indonesia 

mempunyai penduduk berjumlah 237.641.326 (www.sp2010.bps.go.id diakses pada 

Selasa 3 Juni 2014, 21.00 WIB). Dari keseluruhan jumlah tersebut, Kepala Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Fasli Jalal mengatakan jumlah 

remaja di Indonesia mencapai 66,7 juta jiwa atau 26,67% dari keseluruhan jumlah 

penduduk. Pada 2020 nanti, diperkirakan jumlah penduduk remaja akan meningkat 

menjadi 74 juta jiwa (www.republika.com diakses pada Jumat 12 Juni 2014, 14.35 

WIB). 

 Jumlah penduduk remaja menjadi angka yang potensial dalam memajukan 

negara. Sebagai generasi penerus bangsa, remaja perlu dipersiapkan menjadi individu 

yang sehat secara jasmani, rohani, dan mental spiritual. Usia remaja merupakan fase 

krusial untuk menentukan kualitas penduduk pada masa depan. Keberhasilan penduduk 

pada kelompok umur dewasa tergantung pada masa remaja. Apabila  anak usia remaja 

memperoleh pendidikan formal dan non formal yang cukup maka kualitas kehidupan 

pada fase umur dewasa akan cenderung lebih baik; dan selanjutnya akan menghasilkan 

generasi berkualitas sebagai tunas bangsa. Namun kenyataannya, masih banyak 

pelanggaran yang dilakukan oleh remaja di Indonesia terutama pelanggaran seksual.  

 Fakta gambaran kondisi pelanggaran seksual oleh remaja terlihat juga pada 

survei yang disampaikan oleh Drammen Kommunale Trikk (DKT) Indonesia 

(www.wolipop.com diakses pada Sabtu 10 Mei 2014, pukul 19.35 WIB). Sampel 

remaja berasal dari Bandung, Jakarta, Medan, dan Surabaya dengan rentang usia 15-

24 tahun. Persentase 50% aktif secara seksual dan 50% sisanya tidak aktif. Dinyatakan 

40% responden melakukan hubungan seks untuk pertama kali di rumah masing-masing 

atau di rumah pasangan mereka. 

 Pelanggaran seksual oleh remaja mempunyai dampak negatif sebagai 

konsekuensi, seperti kehamilan usia dini dan kematian ibu melahirkan. Fakta tersebut 

dapat dilihat dari studi oleh Australian National University (ANU) yang dilakukan di 

Jabodetabek. Hasil studi menyebutkan fakta bahwa 27% remaja putri Jabodetabek 

http://www.wolipop.com/
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hamil usia dini dan menyumbang pada angka kematian ibu melahirkan 

(www.indopos.co.id pada Jumat 9 Mei 2014, pukul 14.00 WIB).   

 Pada masa pertumbuhan, remaja sangat tertarik akan hal yang berbau 

seksual karena hal psikologis dan biologis (www.wolipop.com diakses pada Minggu 

10 Mei 2014, pukul 21.00 WIB). Kondisi tersebut membuat remaja secara naluri akan 

mencari informasi seputar seks sebagai referensi. Dari studi oleh ANU, hanya 35% 

responden yang mengaku mendapat informasi seputar pendidikan seks oleh orang tua, 

dan sisanya berasal dari teman ataupun video porno. Kenyataannya, video porno 

sebagai sumber informasi seks dinilai tidak memenuhi kualifikasi karena tidak bisa 

dijamin kebenarannya dan tidak ada saringan informasi sehingga bukan merupakan 

sumber pendidikan seks yang sesuai (www.wolipop.com diakses pada Mnggu 10 Mei 

2014, pukul 21.00 WIB). 

 Pelanggaran seksual sebagai bentuk dari kenakalan remaja dinilai berakar 

dari masalah-masalah sosial yang saling berkaitan. Penilaian tersebut dikemukakan 

oleh Karol Kumpfer dan Rose Alvarado, professor dan asisten profesor dari University 

of Utah. Masalah sosial di antaranya adalah kekerasan pada anak dan pengabaian oleh 

orangtua, munculnya perilaku seksual sejak usia dini, kekerasan rumah tangga, 

keikutsertaan anak dalam geng yang menyimpang, serta tingkat pendidikan anak yang 

rendah (www.detik.com diakses pada Kamis 17 Juli 2014, pukul 11.50 WIB). Ada 

kecenderungan bahwa pelaku kenakalan lebih banyak berasal dari kelas sosial ekonomi 

yang lebih rendah dengan perbandingan jumlah remaja nakal di antara daerah 

perkampungan miskin yang rawan dengan daerah yang memiliki banyak privilege.  

 Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama anak berinteraksi sebagai 

lembaga pendidikan dan merupakan awal dari proses pendidikan. Orangtua berperan 

sebagai pendidik bagi anak-anaknya dan juga dikatakan lingkungan utama karena 

sebagian besar kehidupan anak di dalam keluarga sehingga pendidikan yang paling 

banyak diterima anak adalah dalam keluarga (http://www.fokuspadakeluarga.cc/ 

diakses pada Senin, 12 Januari 2015 pukul 20.16 WIB). 

http://www.indopos.co.id/
http://www.wolipop.com/
http://www.wolipop.com/
http://www.detik.com/
http://www.fokuspadakeluarga.cc/
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 Di Depok, Jawa Barat, Kasubnit PPA Polres menyatakan terdapat 10 kasus 

per bulan pada tahun 2012 termasuk di tingkat Polsek. Mayoritas laporan karena 

pergaulan bebas pada rentang usia pelajar SMP bahkan ada yang SD 

(www.okezone.com diakses pada Sabtu 9 Mei 2014, pukul 22.00 WIB). Di Cimanggis, 

pada tahun 2012, lima orang remaja (tiga lelaki berusia 19-22 dan dua perempuan usia 

19 tahun) ditangkap pihak kepolisian saat razia pada tengah malam dengan dugaan 

tindak asusila (www.detik.com diakses pada Sabtu 9 Mei, pukul 22.00 WIB). Pada 

tahun 2013, seorang remaja berusia 15 tahun menjadi tersangka atas kasus 

pemerkosaan terhadap balita berusia tiga tahun (www.viva.co.id diakses pada Sabtu 9 

Mei 2014, 22.00 WIB). 

 Berawal dari sumber informasi seks yang tidak tepat dan tanpa diimbangi 

pendidikan moral oleh lingkungan keluarga membuat remaja Indonesia, termasuk 

Depok, terjebak dalam perilaku seksual yang bersifat dan berdampak negatif. Hal 

tersebut kemudian mengarah kepada tindak asusila yang tentunya bisa membuat pelaku 

terjerat hukum hingga mendekam di penjara. Pada akhirnya, efek negatif juga akan 

menyerang mereka, seperti virus HIV, pernikahan usia dini, sanksi sosial, sanksi 

spiritual personal, kematian ibu melahirkan, kematian bayi karena aborsi, hingga 

pengalaman mendekam di penjara yang akan mempengaruhi masa depan remaja dan 

masa depan bangsa. 

 

Perumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

Bagaimana pola komunikasi keluarga marginal dalam memberikan pendidikan seks 

kepada anak usia remaja di Depok, Jawa Barat?  

 

 

 

http://www.okezone.com/
http://www.detik.com/
http://www.viva.co.id/
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Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

Mengetahui, mmahami, dan mendeskripsikan pola komunikasi keluarga marginal 

dalam memberikan pendidikan seks kepada anak usia remaja di Depok, Jawa Barat. 

 

Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi Antarpribadi 

Menurut Kathleen S. Verderber, komunikasi antarpribadi merupakan proses untuk 

menciptakan dan mengelola hubungan, melaksanakan tanggung jawab secara timbal 

balik dalam menciptakan makna (Budyatna, 2011: 14). Menurut DeVito (2009) 

komunikasi antarpribadi mempunyai elemen yaitu source, decoding-encoding, 

message, channel, receiver, noise, context, ethics, dan competence. 

2. Pola Komunikasi 

Pola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat di artikan sebagai 

bentuk atau struktur yang tetap (Djamarah, 2004:1). Komunikasi menurut Everett 

M. Rogers dalam Deddy Mulyana yaitu proses ide dialihkan dari sumber kepada 

suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka 

(Mulyana, 2001:62). Pola komunikasi menurut Syaiful Bahri Djamarah mengatakan 

bahwa pola komunikasi dapat dipahami sebagai pola hubungan antara dua orang 

atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga 

pesan yang dimaksud dapat dipahami (Djamarah, 2004:1). 

3. Keluarga Marginal 

BKKBN menyebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang 

terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau 

ibu dengan anaknya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi 

marginal adalah sesuatu yang berhubungan dengan tepi; tetapi tidak begitu 

menguntungkan (www.kbbi.web.id diakses pada Kamis, 15 Januari 2015 pukul 

21.53 WIB). Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi pendidikan atau sosialisasi 

http://www.kbbi.web.id/
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(Narwoko dan Suyanto, 2004: 214-217), yaitu anak-anak harus memperoleh standar 

tentang nilai-nilai apa yang diperbolehkan dan tidak, apa yang baik, yang indah, 

yang patut, dsb. Ascan Koerner dan Mary Ann Fitzpatrick (Ruben, 2006: 253) 

menyebutkan ada empat tipe keluarga berdasarkan komunikasi di dalam hubungan 

keluarga berdasarkan tingkat percakapan dan juga tingkat konformitas, yaitu: 

consensual families, pluralistic families, overprotective families, dan laissez-faire 

families. Menurut Paulo Freire, kaum marginal secara pendidikan dibedakan 

menjadi dua kondisi, yaitu (www.referensimakalah.com diakses pada Kamis, 15 

Januari 2015 pukul 22.05 WIB): 

a. Golongan masyarakat yang paling merasakan penderitaan atas himpitan 

ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Masyarakat marginal umumnya memiliki dua alternatif dalam proses pendidikan 

mereka: memperoleh pendidikan formal pada lembaga pendidikan formal yang 

kurang atau bahkan tidak memadai atau sama sekali tidak bersekolah dan 

menjadi pekerja dalam sektor informal. 

4. Remaja 

Remaja berasal dari kata latin adolensence yang berarti tumbuh atau tumbuh 

menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang 

mencakup kematangan mental, emosional sosial, dan fisik (Hurlock, 1992). 

5. Pendidikan seks 

Menurut Calderone dalam (Suraji, 2008), pendidikan seks adalah pelajaran untuk 

menguatkan kehidupan keluarga, untuk menumbuhkan pemahaman diri dan hormat 

terhadap diri, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan bersosialisasi 

dengan orang lain secara sehat, dan untuk membangun tanggung jawab seksual dan 

sosial. cakupan pendidikan seks atau kesehatan reproduksi bagi remaja menurut 

Erna dan Zulfa (2014: 9) adalah: Pengenalan mengenai sistem, proses, fungsi alat 

reproduksi, dan hak-hak reproduksi; Mengapa remaja perlu mendewasakan usia 

kawin serta bagaimana merencanakan kehamilan agar sesuai dengan keinginannya 

dan pasangannya; PMS, HIV/AIDS serta dampaknya terhadap kondisi kesehatan 

http://www.referensimakalah.com/
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reproduksi; Bahaya narkoba dan miras pada kesehatan reproduksi; Pengaruh sosial 

dan media terhadap perilaku seksual; Kekerasan seksual dan bagaimana 

menghindarinya; Mengembangkan kemampuan berkomunikasi termasuk 

memperkuat kepercayaan diri agar mampu menangkal hal-hal yang bersifat negatif; 

dan norma agama, sosial, dan nilai keluarga. 

 

Metodologi  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan dilakukan dengan studi 

deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang objek atau subjek 

penelitian guna mencapai pemahaman. Sampel penelitian ini adalah lima keluarga 

marginal di Depok, Jawa Barat, yang memiliki anak usia remaja. Pengambilan data 

dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, serta studi dokumentasi berupa 

jurnal. 

 

Sajian dan analisis data 

1. Profil responden 

a. Keluarga Hadi Sutrisno 

Terdapat tiga responden di keluarga yang bertempat tinggal di Kampung Lio 

ini. Pertama Bapak Hadi sebagai kepala keluarga (58 tahun), kedua adalah 

Supriyati sebagai istri (46 tahun), dan remaja perempuan bernama Indriyanti 

(15). Latar belakang pendidikan ayah hingga tingkat SD sedangkan ibu sama 

sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan. Anak mereka duduk di kelas 

X di salah satu SMP Negeri di Depok. 

b. Keluarga Bapak Kardono 

Terdapat enam anggota keluarga pada keluarga ini, tiga responden penelitian 

ini adalah  Bapak  Kardono (usia 42 tahun) merupakan suami dari Ibu Imas 

(usia 48 tahun). mereka mempunyai empat orang putri dengan rentang usia 4 

hingga 20 tahun, dengan responden anak bernama Ira (16 tahun). Bapak 
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Kardono dan Ibu Imas tidak memiliki latar belakang pendidikan, mereka putus 

sekolah sewaktu SD dengan alasan ekonomi. Anak-anak mereka juga tidak ada 

yang mengecap bangku sekolah, mereka pernah mencoba masuk sekolah gratis 

di terminal tetapi kemudian lebih memilih menjadi pengamen untuk menambah 

penghasilan. 

c. Keluarga Ibu Elin 

Ibu Elin (32 tahun) memiliki dua anak, yang pertama lelaki bernama Adin (16 

tahun) dan Dian (13 tahun). Responden penelitian adalah Ibu Elin dan Adin. 

Latar belakang pendidikan Ibu adalah Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau 

setingkat dengan SMP, sedangkan Adin tidak memiliki latar belakang 

pendidikan karena telah lama keluar dari sekolah gratis di Terminal Depok. 

d. Keluarga Bapak Mukadi 

Bapak Mukadi (52 tahun) bertempat tinggal di Kampung Lio no 83 RT 01 RW 

19. Istrinya bernama Ibu Dasem (48 tahun) dan anak-anaknya berjumlah 5 

orang dengan rentang usia 15 hingga 25 tahun. respondeng penelitian 

merupakan kedua orangtua dan anak remaja perempuan yang bernama Siti (19 

tahun). Bapak Mukadi berprofesi sebagai pekerja serabutan atau tidak memiliki 

pekerjaan tetap dan istrinya tidak bekerja. Siti merupakan lulusan SD Islam di 

sekitar lingkungan rumah mereka dan tidak meneruskan ke jenjang selanjutnya. 

e. Keluarga Bapak Wartaman 

Bapak Wartaman (48 tahun) mempunyai istri bernama Karti (44 tahun) dan 

anak perempuan bernama Dewi (21 tahun) dan Kinanti (12 tahun). responden 

penelitian adalah orangtua dan Dewi. Keluarga ini bekerja bersama-sama 

menjual ayam bakar pada malam hari di sekitar lingkungan terminal, Dewi 

dahulu adalah pengamen di kereta dan berhenti saat kereta ekonomi dihapuskan 

tahun 2013. 
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2. Pola komunikasi keluarga marginal 

a. Berdasarkan teknik komunikasi 

1) Informatif atau edukatif 

Berdasarkan teknik komunikasi informatif atau edukatif, pola 

komunikasi yang terlihat pada keluarga marginal dalam memberikan 

pendidikan seks bagi anak usia remaja adalah sebagai berikut digambarkan 

lewat matriks: 

 

Tabel 1. Pola komunikasi informatif atau edukatif 

Komuni

kator 

Pesan Media dan 

Bentuk 

Komunikan Hambatan 

1. Ibu 

2. Ayah  

Verbal  

 

1. Tatap 

muka 

2. Personal 

3. Small 

group 

1. Remaja 

laki-laki 

2. Remaja 

perempuan 

1. Fisikal 

2. Fisiologival 

3. Psikologikal 

Sumber: Diolah Penulis 

 

Berdasarkan teknik komunikasi informatif atau edukatif, pola 

komunikasi keluarga marginal terlihat menggunakan komunikasi 

antarpribadi. Orangtua sebagai komunikator terdiri dari ayah dan ibu. Pesan 

yang disampaikan berbeda tergantung kepada pemahaman masing-masing 

individu. Ibu dianggap lebih mengerti seputar pengalaman memasuki masa 

pubertas bagi anak remaja perempuan karena kesamaan pengalaman sebagai 

wanita. Sedangkan ayah lebih berperan menanamkan moral kepada anak 

dengan memberikan pendidikan tentang norma sosial, agama, serta nilai 

keluarga. Namun keseluruhan materi yang disampaikan antara ayah dan ibu 

adalah sama, yang menjadi pembeda adalah kedalaman pesan atau informasi 

yang diberikan.  
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Media dalam berkomunikasi yang digunakan adalah dengan bertatap 

muka atau langsung. Bentuk komunikasi dilakukan lewat personal dan juga 

kelompok kecil berupa obrolan di tengah-tengah waktu kumpul keluarga. 

Perbedaan bentuk tersebut tergantung pada keintiman pesan yang akan 

diberikan. Apabila sekiranya anak akan merasa malu jika dibahas pada 

waktu keluarga, maka orangtua akan memilih komunikasi personal, 

sedangkan untuk pesan yang tidak terlalu bersifat pribadi maka orangtua 

kerap menggunakan komunikasi bentuk kelompok kecil misal lewat nasihat 

untuk semua anak ketika sedang kumpul keluarga. Komunikasi kelompok 

kecil juga cenderung digunakan untuk pesan norma sosial, agama, dan juga 

nilai keluarga karena pesan-pesan tersebut adalah pesan umum bagi setiap 

anggota keluarga.  

Komunikan yaitu anak remaja laki-laki dan perempuan berfungsi 

menerima dan memahami pesan yang disampaikan komunikator atau 

orangtua mereka. Dalam teknik informatif atau edukatif, anak remaja 

memahami dengan baik pesan seputar pendidikan seks, norma agama, norma 

sosial, dan nilai keluarga yang orangtua mereka sampaikan. 

Hambatan yang kerap muncul dalam pola komunikasi informatif atau 

edukatif ini berupa hambatan fisik yaitu penggunaan handphone. Orangtua 

menganggap nasihat atau informasi yang mereka berikan kepada anak tidak 

sepenuhnya diterima oleh anak karena anak kerap bermain handphone ketika 

diajak berbicara. Hambatan lain yaitu tingkat pendidikan orangtua yang 

rendah membuat orangtua merasa ragu dalam memberikan pemahaman 

seputar pendidikan seks karena mereka juga tidak sepenuhnya paham dan 

takut akan memberikan informasi yang salah. Masalah artikulasi juga kerap 

muncul karena baik pihak orangtua maupun anak kesulitan dalam 

mengungkapkan perasaan ataupun pikiran mereka terhadap satu sama lain, 

hal ini cenderung menghambat proses komunikasi. Karakter anak ataupun 

orangtua juga menjadi hambatan yang dihadapi, terdapat kasus anak remaja 
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yang pendiam sehingga orangtuanya mengalami hambatan dalam 

memahami kondisi anak mereka. Feedback yang didapat orangtua menjadi 

minim, padahal feedback anak adalah salah satu pertimbangan untuk 

mengolah pesan dan meneruskan pola komunikasi informatif atau edukatif 

keluarga. 

 

2) Persuasif 

Berdasarkan teknik komunikasi persuasif,  pola komunikasi yang 

terlihat pada keluarga marginal dalam memberikan pendidikan seks bagi 

anak usia remaja adalah sebagai berikut digambarkan lewat matriks: 

  

Tabel 2. Pola komunikasi persuasif 

Komuni

kator 

Pesan Media 

dan 

bentuk 

Komunikan Hambatan 

Ibu 1. Verbal 

2. noverbal 

Tatap 

muka 

1. Remaja laki-

laki 

2. Remaja 

perempuan 

1. Fisiologikal 

2. Psikologikal 

Sumber: Diolah Penulis 

 

Berdasarkan pola komunikasi keluarga berdasarkan teknik komunikasi 

persuasif, pola yang terbentuk adalah komunikasi antarpribadi dari ibu 

kepada anak perempuan. Pesannya berupa ajakan untuk melihat dan 

memahami kondisi tubuh dari anak perempuan mereka yang memasuki masa 

pubertas dan melihat kebutuhan anak mereka. Tujuannya agar anak tidak 

merasa malu ataupun merasa terintimidasi sehingga ibu lebih berperan 

secara halus menyampaikan pesan berupa pendidikan seks yaitu materi 

perkembangan organ reproduksi. 
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Dalam teknik komunikasi persuasif, media yang digunakan 

komunikator adalah komunikasi antarpribadi dengan bentuk komunikasi 

bersifat personal. Anak perempuan cenderung merasa bingung dan tidak 

nyaman dengan perubahan fisik mereka, sehingga ibu secara halus 

membujuk anak untuk mengenal kondisi perkembangan fisik anaknya dan 

hal ini tidak dilakukan dengan komunikasi kelompok kecil karena 

dikhawatirkan akan membuat anak remaja perempuan ataupun lelaki 

menjadi malu, tidak nyaman, dan pada akhirnya tidak bercerita kepada pihak 

orangtua. 

Hambatan yang kerap ditemukan dalam pola komunikasi persuasif 

adalah kurangnya pemahaman orangtua terhadap materi pendidikan seks dan 

juga karakter anak seperti sifat pendiam anak maupun sifat keras anak yang 

membuat proses dari pola komunikasi keluarga menjadi terhambat 

 

3) Instruktif atau Koersif 

Berdasarkan teknik komunikasi instruktif atau koersif,  pola komunikasi 

yang terlihat pada keluarga marginal dalam memberikan pendidikan seks 

bagi anak usia remaja adalah sebagai berikut digambarkan lewat matriks: 

 

Tabel 3. Pola komunikasi instruktif atau koersif 

Komun

ikator  

Pesan  Media 

dan 

bentuk 

Komunikan  Hambatan 

Ayah 1. Verbal 

2. Nonver

bal 

Tatap 

muka 

1. Remaja laki-laki 

2. Remaja 

perempuan 

1. Fisiologikal 

2. Psikologikal 

Sumber: Diolah Penulis 

 

Pada pola komunikasi berdasarkan teknik komunikasi instruktif atau 

koersif, komunikator merujuk kepada sosok ayah. Dalam keluarga, ayah 
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adalah pemimpin keluarga dengan tugas membimbing anggota keluarga 

sehingga sosok ayah kerap dicitrakan sebagai pribadi yang tegas. Teknik ini 

kerap dilakukan oleh orangtua yang cenderung bersifat otoriter. 

Pesan verbal yang disampaikan cenderung kepada norma sosial, agama, 

dan nilai keluarga dan diterapkan terutama kepada anak remaja wanita 

karena orangtua berpendapat bahwa remaja perempuan lebih riskan terhadap 

resiko dari pergaulan bebas. Orangtua juga kerap tidak sadari memberikan 

pesan nonverbal sesuai fungsi menurut Verderber dalam Budyatna (2011: 

115) yaitu untuk melengkapi informasi dengan menguatkan pesan yang 

ingin disampaikan oleh komunikator. Media yang digunakan adalah 

komunikator antarpribadi dengan bentuk personal karena tertuju langsung 

kepada komunikan 

Hambatan yang ditemukan dari pola komunikasi keluarga berdasarkan 

teknik komunikasi koersif ini lebih kepada hambatan kejiwaan karena 

mayoritas berasal dari internal dan kondisi psikologis pihak komunikator 

dan komunikan. Orangtua yang otoriter cenderung berpikiran tertutup dan 

tidak membiarkan anak mengeluarkan argumen. Masalah artikulasi juga 

menjadi penghambat proses komunikasi jenis fisiologikal, dan hambatan ini 

dialami oleh kedua belah pihak. 

 

b. Berdasarkan aspek 

1) Komunikator 

Dalam komununikasi antarpribadi, komunikator memiliki banyak 

keinginan, informasi, kebutuhan, dan nilai-nilai pribadi satu sama lain 

(Budyatna, 2011: 10). Fungsi utama dari komunikator adalah 

memformulasi dan menyampaikan pesan. Dalam penelitian ini, yang 

menjadi pihak komunikator dalam penyampaian pendidikan seks bagi 

anak usia remaja adalah orangtua, yaitu ibu dan ayah. 
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2) Pesan 

Pesan dalam pola komunikasi keluarga marginal terbagi menjadi verbal 

an nonverbal. Pesan verbal terdiri dari: Pengenalan mengenai sistem, 

proses, fungsi alat reproduksi, dan hak-hak reproduksi; Mengapa remaja 

perlu mendewasakan usia kawin serta bagaimana merencanakan 

kehamilan agar sesuai dengan keinginannya dan pasangannya; PMS, 

HIV/AIDS serta dampaknya terhadap kondisi kesehatan reproduksi; 

Bahaya narkoba dan miras pada kesehatan reproduksi; Pengaruh sosial dan 

media terhadap perilaku seksual; Mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi termasuk memperkuat kepercayaan diri agar mampu 

menangkal hal-hal yang bersifat negatif; dan Norma agama, sosial, dan 

nilai keluarga. Pesan noverbal berupa gerakan tolak pinggang. 

3) Media 

Dalam menyampaikan pesan, baik ayah dan ibu memilih untuk melalui 

komunikasi antarpribadi lewat tatap muka. Bentuk komunikasi yang 

terjadi adalah komunikasi personal dan kelompok kecil. Perbedaannya 

terletak kepada keintiman materi yang disampaikan, semakin pribadi 

pesannya maka orangtua akan memilih untuk menyampaikan secara 

personal. Komunikasi kelompok kecil (keluarga) dilakukan ketika pesan 

yang disampaikan berlaku bagi seluruh anggota keluarga seperti nilai 

agama, sosial, dan juga nilai keluarga. 

4) Komunikan 

Anak remaja lelaki dan perempuan merupakan komunikan dengan fungsi 

menerima dan memahami pesan yang disampaikan orangtua. Anak 

mengalami proses listening dalam menerima pesan. Tahap pertama adalah 

anak menerima materi pendidikan seks termasuk nilai sosial, agama, dan 

nilai keluarga mereka. Kemudian anak memahami maksud dan tujuan dari 

pesan tersebut dan mengingatnya. Anak usia remaja mempunyai beberapa 

cara untuk menyimpan informasi yang disampaikan dari short time 
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memory menjadi long time memory, yaitu dengan: memfokuskan perhatian 

pada materi pendidikan seks; mereka kerap membuat rangkuman personal 

terkait materi yang diterima; mengingat-ingat pengalaman mereka yang 

diasosiasikan dengan pendidikan seks; dan menghapalkan dengan 

mengulang-ulang nasihat atau pesan yang disampaikan orangtua. 

 

5) Hambatan 

Gangguan-gangguan yang ditemukan di lapangan adalah penggunaan 

handphone oleh anak remaja dan termasuk dalam physical noise, 

merupakan aspek eksternal baik dari komunikator maupun komunikan 

(Devito, 2009, 12). Hambatan selanjutnya adalah tingkat pendidikan 

rendah, masalah artikulasi, dan intensitas komunikasi keluarga masuk ke 

dalam kategori physical noise atau hambatan internal baik dari 

komunikator maupun komunikan. Hambatan lain yaitu karakter anak yang 

terlalu pendiam, keras, ataupun emosi meluap-luap. Sedangkan untuk 

orangtua, hambatan yang kerap muncul adalah pikiran yang tertutup 

sehingga tidak membiarkan anak mengemukakan argument. Menurut 

Devito (2009, 12-13), hambatan-hambatan tersebut termasuk pada 

psychological noise, merupakan penghalang yang berasal dari dalam diri 

komunikator maupun komunikan yang bersifat mental atau kejiwaan. 

 

Kesimpulan 

1. Berdasarkan teknik komunikasi informatif atau edukatif pola komunikasi keluarga 

marginal dalam memberikan pendidikan seks kepada anak usia remaja adalah 

orangtua (ayah dan ibu) berfungsi sebagai komunikator dengan fungsi 

memformulasikan dan menyampaikan pesan kepada komunikan yaitu anak remaja 

laki-laki dan juga perempuan. Dalam penyampaian pesan, media yang digunakan 

adalah komunikasi antarpribadi dengan bentuk komunikasi cenderung personal 
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karena orangtua harus menyampaikan dengan hati-hati dan biasanya dilakukan 

oleh ibu sebagai bagi anak remaja perempuan dan ayah sebagai komunikator bagi 

anak remaja laki-laki. Bentuk komunikasi kelompok kecil juga kerap dilakukan 

oleh orangtua baik ayah maupun ibu dengan topik cenderung mengenai 

penanaman pendidikan seks secara norma agama, sosial, serta nilai keluarga 

karena pesan berlaku bagi setiap anggota keluarga. Hambatan yang kerap muncul 

dalam pola komunikasi ini adalah penggunaan handphone oleh anak, pemahaman 

yang rendah sehingga orangtua menjadi ragu dan takut salah dalam 

menyampaikan materi seputar organ reproduksi, karakter anak yang terlalu keras 

ataupun pendiam, masalah artikulasi, ataupun intensitas keluarga yang rendah. 

2. Berdasarkan pola komunikasi persuasif, pihak orangtua yang cenderung menjadi 

komunikator adalah ibu dengan komunikannya adalah remaja perempuan. Remaja 

perempuan cenderung mengalami perubahan fisik yang signifikan sehingga ibu 

secara personal membujuk dan mengajak remaja perempuan untuk mengenal serta 

memahami perubahan fisik mereka. Pada kasus anak remaja laki-laki, orangtua 

cenderung lebih santai dan tidak menyampaikan pendidikan seks dengan intens. 

Dalam teknik ini pesan norma agama, sosial, dan nilai keluarga juga dibahas 

namun berbeda intensitas dengan pendidikan seks. Hambatan yang kerap muncul 

dalam pola ini adalah karakter anak yang pendiam atau pemalu menyebabkan 

minim respon kepada ibu sehingga mempengaruhi komunikator dalam mengolah 

feedback untuk kembali memformulasi pesan. Kemudian juga masalah artikulasi 

dialami oleh kedua belah pihak sehingga, hal tersebut juga berkaitan dengan 

rendahnya tingkat pendidikan orangtua sehingga terbatas dalam menyampaikan 

pesan. 

3. Berdasarkan teknik komunikasi instruktif atau koersif, pola komunikasi yang 

terjadi adalah sosok ayah dinilai bersifat otoriter terutama kepada anak remaja 

wanita. Orangtua cenderung mempunyai pikiran bahwa remaja perempuan lebih 

harus dijaga daripada remaja laki-laki sehingga orangtua khususnya ayah menjadi 

terlalu protektif dengan mengeluarkan pesan verbal dan nonverbal secara langsung 
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berupa peraturan maupun ancaman. Hambatan komunikasi dalam pola 

komunikasi berdasarkan teknik komunikasi instruktif atau koersif ini terutama 

adalah hambatan kejiwaan dari pihak orang tua yaitu pikiran yang tertutup 

sehingga anak juga kurang mampu berargumen. Secara general, pola komunikasi 

keluarga marginal yang terjadi adalah komunikasi antarpribadi dengan jaringan 

komunikasi setiap anggota keluarga dapat berinteraksi satu sama lain. 

Berdasarkan tingkat percakapan dalam keluarga dan tingkat konformitas, keluarga 

marginal di Depok, Jawa Barat merupakan tipe consensual family dan juga 

terdapat tipe overprotective family. Tipe keluarga seperti ini menjunjung tinggi 

hierarki dalam keluarga dengan hubungan antar pribadi yang memuaskan. 

 

Saran 

1. Bagi orangtua 

Kesadaran orangtua terhadap perannya dalam mendidik anak sudah baik dan 

harus ditingkatkan. Orangtua perlu untuk meningkatkan pemahaman terkait 

pendidikan seks bagi agak agar pengetahuan yang diberikan kepada anak dapat 

menyeluruh. Tindakan pengawasan yang dilakukan orangtua juga sudah baik dan 

perlu dipertahankan. Intensitas komunikasi dalam keluarga juga sebaiknya 

ditingkatkan agar orangtua dan anak sama-sama memiliki pengertian satu sama lain. 

Orangtua harus membiasakan anak untuk terbuka dari kecil tentang semua hal, agar 

anak mengingat bahwa orangtua adalah teman bicara. Hal ini perlu terutama ketika 

anak beranjak remaja menghadapi kebingungan atau kesulitan maka mereka akan 

mengingat orangtua sebagai teman cerita sehingga orangtua juga dapat selalu 

mengetahui kondisi fisik dan psikis anak. Orangtua juga sebaiknya bersikap terbuka 

terhadap opini dari anak dan juga peka terhadap kondisi anak. 
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2. Bagi anak 

Pemahaman anak tentang pendidikan seks sudah cukup baik dan sesuai dengan 

yang diberikan oleh orangtua. Anak juga sudah baik memperhatikan norma agama 

serta norma sosial, perlu ditingkatkan agar tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh 

negatif lingkungan. Sebaiknya anak lebih terbuka terhadap orangtuanya, sehingga 

tidak menemui jalan buntu apabila menghadapi keadaan yang tidak sepenuhnya 

mereka mengerti. Agar hubungan dengan orangtua dapat terjalin dengan positif, 

sebaiknya anak belajar untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan kepada orangtua 

dan mengingat bahwa orangtua adalah teman berbincang dan berbagi cerita. Dengan 

lancarnya komunikasi, solusi dari setiap masalah atau kendala yang dihadapi akan 

cepat dapat ditemukan bersama. 
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