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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa 

dewasa. Dalam masa ini remaja mengalami pubertas, yaitu suatu periode 

ketika terjadi perubahan kadar hormon reproduksi di dalam tubuh yang 

ditandai dengan kematangan seksual serta diikuti dengan perubahan perilaku 

seksual (Soetjiningsih, 2007). Masa peralihan bagi remaja memiliki 

konsekuensi munculnya permasalahan yang kompleks terutama menyangkut 

aspek tumbuh kembangnya menuju dewasa, seperti kehamilan yang tidak 

diinginkan (KTD), aborsi, penyakit menular seksual (PMS), HIV/AIDS, dan 

penyalahgunaan NAPZA (Maristyawan et al., 2009) 

Pada era kemajuan informasi dan teknologi modern saat ini, video 

porno dan situs-situs pornografi di internet makin mudah diakses. Hal ini 

dapat memberikan pengaruh pada perilaku remaja. Banyak kasus perkosaan 

terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh remaja karena terangsang 

nafsu birahi seks setelah menonton video porno (Willis, 2008). Media massa 

sebagai sarana komunikasi seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, 

memiliki tugas sebagai penyampai informasi serta mempunyai pengaruh besar 

dalam pembentukan opini dan kepercayaan seseorang (Azwar, 2011).  
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Tayangan media massa yang menonjolkan aspek pornografi diyakini 

sangat erat hubungannya dengan meningkatnya rangsangan seksual yang 

terjadi pada remaja. Rangsangan seksual dari luar seperti film-film seks, 

sinetron, buku-buku bacaan dan majalah-majalah bergambar seksi, serta 

pengamatan secara langsung terhadap perbuatan seksual, dapat 

mengakibatkan memuncaknya reaksi-reaksi seksual dan kematangan seksual 

yang lebih cepat pada diri anak (Kartono, 2003). 

Indonesia juga memiliki aturan tentang pornografi yang tertulis dalam 

undang-undang Republik  Indonesia nomor 44 tahun 2008 namun kasus 

pornografi juga masih banyak yang beredar di Indonesia salah satunya kasus 

pembuatan video porno dan penggadaan atau menyebarluaskan di masyarakat. 

Hal ini tentunya dapat menjadikan perhatian bagi pemerintah dalam 

memberantas peredaran pornografi dikalangan masyarakat terutama remaja 

(Nurherwati, 2010). 

Aliansi Selamatkan Anak (ASA) Indonesia menyatakan bahwa 

Indonesia mencatat rekor sebagai negara kedua setelah Rusia yang paling 

rentan penetrasi pornografi terhadap anak-anak (BKKBN, 2006). Survei 

Komnas Perlindungan anak di 33 provinsi, antara Januari s.d Juni 2008 

menyimpulkan bahwa 97% remaja SMP dan SMA pernah menonton film 

porno, 93,7 % remaja SMP dan SMA pernah ciuman, genital stimulation 

(meraba alat kelamin), dan oral sex, 62,7 % remaja SMP tidak perawan, serta 

21,2% remaja mengaku pernah aborsi (Maristyawan et al., 2009).  
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Hasil penelitian Widyastari et al. (2008), yang menggunakan sampel 

sebanyak 320 siswa pada SMA N dan SMA Swasta di Kota Semarang, 

menunjukkan bahwa 39% remaja memiliki kesadaran rendah terhadap risiko 

menjadi hamil pada hubungan seksual pertama mereka, selain itu penelitian 

ini juga menemukan bahwa sebagian besar responden mengakses situs 

hiburan (49,1%), website pendidikan (42,5%) dan hanya 4,1 % yang secara 

terbuka mengakui bahwa mereka mengakses situs porno. Namun sebagian 

besar responden yang memiliki sikap seksual yang lebih permisif adalah yang 

mengakses situs web hiburan. Remaja yang punya paparan internet di tingkat 

lebih tinggi 0,28 kali lebih memungkinkan untuk memiliki sikap seksual yang 

lebih permisif. 

Tahun 2009 penelitian yang dilakukan di tujuh perguruan tinggi Kota 

Pekalongan dengan jumlah sampel 362 responden mahasiswa semester II s.d 

VI, menunjukkan bahwa 55,8% responden mengaku pernah mengakses media 

pornografi, selain itu responden yang berperilaku seksual, lebih banyak 

dijumpai pada responden yang mengakses media pornografi tinggi 16,3%,  

dibanding yang berakses rendah 3,2%. Hal ini menunjukan bahwa media 

pornografi memberikan pengaruh pada perilaku seksual remaja (Musthofa et 

al., 2010). 

Fenomena kejahatan seksual, kasus video mesum artis ternyata 

memicu tindakan pemerkosaan. Pelaku dan korbannya adalah remaja. Ketua 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjelaskan, ada sekitar 30 
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kasus perkosaan anak-anak terkait video mesum artis. Para pelaku berusia 

antara 16-18 tahun sementara korbannya berusia 12-14 tahun (KPAI, 2010). 

Hasil penelitian BKKBN di Kota Yogjakarta menunjukkan, dari 1.160 

mahasiswa, sekitar 37 persen mengalami kehamilan sebelum menikah (Sugiri, 

2010). 

Masalah kesehatan reproduksi yang dialami remaja semakin 

memprihatinkan. Penelitian yang dilakukan oleh Darmasih (2009) dengan 

sampel sebanyak 114 siswa SMA di Surakarta, menunjukkan bahwa siswa 

yang pernah melakukan ciuman bibir sebanyak 93 orang (81,6%), masturbasi 

sebanyak 23 orang (20,2%), dan menonton video porno sebanyak 101 orang 

(88,6%). Remaja tersebut mengaku memperoleh informasi lebih banyak dari 

handphone dan internet. Sedangkan hasil penelitian lain yang dilakukan oleh 

Dewi (2010) di SMA 8 Surakarta, dengan jumlah sampel 179 siswa kelas XI, 

data yang didapatkan bahwa media massa yang banyak digunakan remaja 

untuk materi kesehatan reproduksi adalah internet, sebanyak 156 siswa 

(87,15%) dan yang kedua adalah televisi sebanyak 155 siswa 86,59%.  

Peneliti juga melakukan survei pendahuluan pada beberapa SMA yang 

berada di kota Surakarta, dan ada salah satu SMA pada tahun 2010 yang 

terpaksa mengeluarkan siswanya karena hamil di luar nikah akibat perilaku 

seks bebas dan ada beberapa siswa yang tertangkap di dalam handphonenya 

memiliki video porno. Selain itu peneliti juga melakukan survei di lima KUA 

Kota Surakarta, berdasarkan data pada KUA tersebut ditemukan KUA 
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Serenganlah yang mengalami peningkatan  pada 3 tahun terakhir jumlah kasus 

pernikahan dibawah usia 18 tahun. Dan ada beberapa diantaranya yang 

menikah diakibatkan hamil diluar nikah, hal ini diperkuat oleh ungkapan 

bapak kepala KUA Kec.Serengan Surakarta. 

Berdasarkan adanya kasus dan hasil penelitian-penelitian terdahulu, 

peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul Hubungan antara Paparan 

Pornografi Media Massa dengan Perilaku Seksual Remaja di Kecamatan 

Serengan Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

1. Masalah 

Apakah ada hubungan antara paparan pornografi media massa dengan 

perilaku seksual remaja di Kecamatan Serengan Surakarta ? 

2. Sub Masalah 

a. Adakah hubungan antara banyaknya jenis media massa pornografi 

dengan perilaku seksual remaja di Kecamatan Serengan Surakarta ? 

b. Adakah hubungan antara usia pertama kali terpapar pornografi dengan 

perilaku seksual remaja di Kecamatan Serengan Surakarta? 
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C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara paparan pornografi media massa 

dengan  perilaku seksual remaja di Kecamatan Serengan Surakarta. 

2. Tujuan Khusus. 

a. Mengetahui hubungan antara banyaknya jenis media massa 

pornografi dengan perilaku seksual remaja di Kecamatan Serengan 

Surakarta. 

b. Mengetahui hubungan antara usia pertama kali terpapar pornografi 

dengan perilaku seksual remaja di Kecamatan Serengan Surakarta. 

D. Manfaat 

1. Bagi BKKBN, Dinas KOMINFO, Kecamatan Serengan dan instansi 

terkait 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan dalam mengimplentasi program pengontrolan peredaran 

media pornografi serta dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam 

pemberian pendidikan seks lebih awal sehingga dapat menjadi faktor 

pencegah perilaku menyimpang seksual remaja. 

2. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

pengalaman dalam meningkatkan kemampuan peneliti di bidang 

kesehatan khususnya tentang kesehatan reproduksi remaja. 
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3. Bagi remaja 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan gambaran 

tentang paparan pornografi di media massa sehingga lebih bisa 

menentukan sikap kearah perilaku seksual yang sehat. 

4. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

peneliti lain dan dijadikan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya oleh 

peneliti lain. 

5. Bagi orang tua  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau dijadikan 

bahan masukan bagi pihak orang tua dalam membangun komunikasi dengan 

anak dan memberikan pengetahuan seksualitas yang tepat pada remaja. 

 

 

 

 

 

 

 


