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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masalah seks sekarang bukan merupakan pembicaraan yang baru bagi 

masyarakat, terutama di kalangan para remaja. Zaman sekarang ini, perilaku 

seksual menjadi lebih bebas dibandingkan dengan zaman dahulu.  Hal ini dapat 

kita lihat terutama di kota-kota besar di Indonesia, dengan adanya teknologi 

seperti televisi, koran, internet dan berbagai media sosial, masyarakat bisa 

mendapatkan berbagai informasi, termasuk informasi seputar seks atau 

pornografi.  

Pornografi sendiri, didefinisikan sebagai media dengan aktivitas seksual 

atau ketelanjangan yang eksplisit dan memiliki gairah seksual sebagai tujuan 

utamanya (Ferguson & Richard, 2009). Sedangkan menurut Levert (dalam 

Yamoah, & Daniel, 2015) pornografi adalah representasi visual dari seksualitas 

yang mendistorsi konsep individu tentang sifat hubungan suami-istri. Hal ini dapat 

mengubah perilaku dan perilaku seksual. Ini merupakan ancaman besar bagi 

pernikahan, anak-anak, kebahagiaan individu dan keluarga.  

Hasrat seksual merupakan dorongan alami (innate motivational force) 

seperti insting, kebutuhan, tujuan, harapan, atau keinginan. Manifestasi dorongan 

seksual yang diwujudkan mulai dari melirik ke arah bagian sensual pasangan 

sampai bersenggama yang dilakukan oleh remaja yang berpacaran dapat 

menimbulkan perilaku seksual. Aktivitas seksual yang dilakukan remaja seolah-

olah sudah menjadi hal yang lazim dilakukan. Sedangkan perilaku seksual 
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merupakan segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual dengan lawan 

jenisnya (laki-laki dengan perempuan). Bentuk tingkah laku ini bermacam-

macam, misalnya tertarik dengan lawan jenis, berkencan, berpegangan tangan, 

berciuman, dan sebagainya, serta biasanya objek seksualnya adalah berupa orang 

lain atau pasangan (Sarwono, 2012). 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Syailindra dan Ali Maksun (2013) 

yang berjudul “Perilaku Seksual Remaja dalam Berpacaran ditinjau dari Harga 

Diri Berdasarkan Jenis Kelamin” menunjukkan bahwa sejumlah 2% responden 

mempunyai tingkat pengendalian hasrat seksual yang tergolong sangat rendah, 

11% responden mempunyai tingkat pengendalian hasrat seksual yang tergolong 

rendah,  19% responden mempunyai tingkat pengendalian hasrat seksual yang 

tergolong cukup, sebanyak 29% responden mempunyai tingkat pengendalian 

hasrat seksual yang tergolong tinggi, dan sebanyak 39% responden mempunyai 

tingkat pengendalian hasrat seksual yang tergolong sangat tinggi. 

Remaja merupakan masa peralihan dimana perubahan fisik dan psikologis 

dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa (Hurlock, 2003). Gumban, dkk 

(2016) menambahkan bahwa remaja merupakan titik awal kehidupan antara anak-

anak dan dewasa dimana seksualitas dan perilaku seksual berkembang dan 

menjadi matang. Menurut Monks (2009) remaja adalah anak yang berusia 12-21 

tahun. Usia 12-15 tahun merupakan masa remaja awal, 15-18 tahun merupakan 

masa remaja pertengahan, dan pada usia 18-21 tahun adalah masa remaja akhir. 

Sedangkan batasan usia anak ketika akan masuk SMP adalah 18 tahun, hal ini 

berarti bahwa siswa SMP termasuk dalam kategori usia remaja.  
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Remaja merupakan usia dimana ia memiliki rasa keingintahuan yang 

besar, sehingga mereka akan mencoba segala sesuatu yang baru, termasuk 

aktivitas seksual. Namun, selama ini remaja kurang mendapatkan pengetahuan 

seks atau pendidikan seks yang benar dari orangtua, terutama orang tua di negara 

Indonesia. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Woo, dkk (2012) penelitian 

dengan sampel di universitas, telah menemukan bahwa dibandingkan dengan 

norma Amerika Utara, individu Asia memiliki pengetahuan seksual yang kurang 

akurat. Para remaja akan berusaha mencari informasi terkait atau yang 

berhubungan dengan seksualitas, tanpa memikirkan dampak positif dan 

negatifnya terlebih dahulu. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan otak 

dan dapat mengakibatkan banyaknya kasus-kasus seks bebas di kalangan 

masayarakat termasuk remaja.  

Yousefzadeh, dkk (2017) menambahkan bahwa ketidaktahuan tentang 

pendidikan seks mengarah pada banyaknya masalah seperti emosional, fisik, dan 

kekerasan seksual. Bahkan dapat menyebabkan ketidaknyamanan psikologis, 

kebencian, kecurigaan, dan sisnisme. Orangtua hendaknya memberikan 

pendidikan seks terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anak tidak mendapatkan 

informasi yang salah dan terjerumus dalam masalah. Apabila remaja terus 

menerus mengkonsumsi konten pornografi, maka dapat memungkinkan seorang 

remaja akan terdorong untuk melakukan hubungan seks pada usia yang tergolong 

terlalu dini, dan diluar ikatan pernikahan (Rumyeni & Evawani, 2013).  

Menurut Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementrian 

Kesehatan (Kemenkes) pada Oktober tahun 2013, hendaknya kita meningkatkan 
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kepedulian untuk berkomunikasi dengan anak-anak, khususnya pada anak usia 

sekolah. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, diketahui bahwa sekitar 62,7% 

remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks diluar nikah. Sebanyak 20% 

dari 94.270 perempuan yang hamil diluar nikah merupakan kelompok usia remaja 

dan 21% diantaranya telah melakukan aborsi. Kasus terinfeksi virus HIV dalam 

rentang waktu 3 bulan, sebanyak 10.203 kasus, diantaranya 30% penderitanya 

adalah usia remaja (Kompasiana, 2014).  

Penelitian yang dilakukan oleh BKKBN di 4 kota provinsi Jawa Barat 

tahun 2002 (dalam Supriati & Sandra, 2009) menunjukkan hasil bahwa remaja 

pada usia 15-19 tahun, hampir 60% diataranya pernah melihat porno dan hampir 

18,4% remaja putri mengaku pernah membaca buku porno. Survei juga mencatat 

bahwa 40% remaja mengaku pernah berhubungan seks sebelum menikah. 

Laporan dari republika (2014), kasus HIV/AIDS sejak tahun 1993 hingga 

bulan April tahun 2014, mencapai 1.403 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 

529 kasus merupakan HIV, dan 874 kasus AIDS. Dengan jumlah tersebut, maka 

Indramayu menempati urutan kelima dari 26 kabupaten di Jawa Barat. Sepanjang 

tahun 2013 jumlah kasus HIV/AIDS sebanyak 316 kasus, sedangkan Januari 

hingga April 2014 sebanyak 131 kasus. Kasus HIV/AIDS hingga akhir 2014 

diprediksi akan terus bertambah jumlahnya. Menurut Idham  selaku Kasi 

Penanggulangan Penyakit Menular Langsung (PM2L) Dinas Kesehatan 

Kabupaten Indramayu, 70% penyebab tingginya kasus HIV/AIDS di kabupaten 

Indramayu adalah karena perilaku seksual yang menyimpang. 
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SMP N 1 Kertasemaya merupakan sekolah negeri yang terletak di 

kabupaten Indramayu. Tepatnya, SMP ini terletak di Jl. By Pass Kertasemaya 

Km. 37, kelurahan Tulungangung, Kertasemaya, Indramayu, Jawa Barat. Sekolah 

ini merupakan sekolah favorit, karena telah mendapatkan berbagai prestasi 

akademik, dan sebelumnya merupakan  satu-satunya sekolah negeri di kecamatan 

Kertasemaya tersebut. Saat ini, total siswa di SMP N 1 Kertasemaya adalah 

sejumlah 926 siswa, dengan jumlah siswa perempuan sebanyak 502 siswa, dan 

jumlah laki-laki sebanyak 424 siswa (kemdikbud.go.id, 2017). 

Meskipun sekolah tersebut merupakan sekolah favorit, namun terdapat 

beberapa masalah, diantaranya adalah perilaku seksual siswa yang dapat 

menyebabkan putus sekolah. Wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 18 

Agustus yang bertempat di SMP N 1 Kertasemaya dengan salah seorang guru, 

diketahui bahwa penyebab dari siswa yang putus sekolah bermacam-macam, 

contohnya karena minum-minuman keras, menikah, tidak dapat mengendalikan 

hasrat seksual yang berujung pada kehamilan, menjadi anak punk, dan 

sebagainya. Hal tersebut didukung dengan pernyataan salah seorang alumni yang 

menyatakan bahwa sekitar tahun 2006 atau 2007 ada salah seorang siswa 

perempuan memutuskan untuk berhenti sekolah dikarenakan tidak dapat 

mengendalikan hasrat seksualnya dan memilih untuk menikah. Wawancara 

tersebut dilakukan pada tanggal 19 Agustus, yang bertempat di desa Lemah Ayu. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 18 Agustus, salah 

seorang siswa berinisal DA menyatakan bahwa dia menggunakan media untuk 

mempelajari seksualitas. Misalnya DA sering bermain game online dimana 
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karakter dalan game tersebut memperlihatkan belahan dada. Dalam sehari, ia bisa 

beberapa kali memainkan game tersebut, misal ketika pulang sekolah, sore saat 

ada waktu luang, dan sebelum tidur. DA juga mengaku bahwa sebelumnya ia 

beberapa kali menonton video porno, namun sekarang ia mengaku sudah jarang 

menonton video porno. DA pernah beberapa kali berpacaran, dan dalam 

berpacaran setidaknya ia pernah memegang tangan dan mencium pacarnya. 

Selain Indramayu, terdapat fenomena yang serupa di daerah lain. 

Berdasarkan sebuah koran online sindonews (2016) dinyatakan seorang siswa 

kelas 3 SMP di Palembang meniduri pacarnya sendiri yang merupakan siswa 

SMA, lantaran sering menonton video porno. Siswa SMP tersebut diringkus oleh 

aparat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta. 

Fenomena lain mengenai remaja yakni berdasarkan data pada tahun 2013, anak-

anak dalam rentang usia 10-11 tahun yang hamil diluar nikah mencapai 600.000 

kasus. Sedangkan remaja dalam rentang usia 15-19 tahun yang hamil diluar nikah 

berjumlah 2,2 juta. Jumlah tersebut belum termasuk untuk usia  remaja 12-14 

tahun yang belum terdata (Surya tribunnews, 2014).  

Berkembangnya teknologi komunikasi menyebabkan masyarakat 

mempunyai alternatif media massa yang diinginkan. Media massa merupakan alat 

yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada penerima dengan 

menggunakan alat-alat komunikasi seperti majalah, film, televisi, radio, dan surat 

kabar (Cangara, 2003). Menurut Armando (2004), jenis media yang mengandung 

unsur pornografi yaitu media audio (siaran radio, kaset, CD, telepon, dan ragam 

media audio lain yang dapat diakses melalui internet), media audio visual 
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(program televisi, film layar lebar, video, VCD, DVD, game komputer, atau 

ragam audio visual lain yang dapat diakses melaului internet), dan media visual 

(koran, majalah, tabloid, buku, novel populer, buku non-fiksi, komik, iklan 

billboard, lukisan, foto, atau bahkan media permainan seperti kartu). 

Menurut Purwono, dkk (2014), media pembelajaran dibagi menjadi 4 

jenis. Jenis-jenis media tersebut adalah : 1) cetak, yang merupakan cara untuk 

menghasilkan atau menyampaikan materi melalui proses percetakan mekanis 

maupun fotografis, misalnya buku. 2) audio-visual, merupakan cara 

menyampaikan materi dengan cara menggunakan mesin-mesin mekanis dan 

elektronik untuk menyajikan pesan audio dan visual, contoh televisi. 3) teknologi 

berbasis komputer, dimana cara menyampaikannya dengan menggunakan sumber-

sumber yang berbasis mikro-prosesor, contoh internet, dan 4) gabungan, dimana 

cara menyampaikannya dengan menggabungkan pemakaian beberapa bentuk 

media yang dikendalikan oleh komputer. 

Beragam kriteria dapat dibuat untuk melihat bagaimana media tersebut. 

Ada yang membuat kriteria media berdasarkan teknologinya, seperti media cetak 

yang menunjukkan bahwa media tersebut dibuat dengan mesin cetak, dan media 

elektronik yang dihasilkan dari perangkat elektronik (Nasrullah, 2015). Hal ini 

senada dengan Sudarman (2008) yang meyatakan bahwa media masa terdiri dari 

dua jenis, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak, sudah bukan lagi 

barang langka dan dapat dijumpai di setip sudut kota di Indonesia. Begitu pula 

media komunikasi seperti telepon genggam (Handphone) seolah-olah menjadi 

kebutuhan mendasar bagi semua orang untuk melakukan koneksi komunikasi 
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jarak jauh, dibandingkan dengan surat pos atau telegram yang memerlukan waktu 

jauh lebih lama dibandingkan telepon genggam. Tidak hanya itu, teknologi juga 

memungkinkan industri media untuk memproduksi media yang lebih beragam, 

setidaknya kondisi ini dapat dilihat bahwa media tidak hanya berada dalam bentuk 

cetak semata, tetapi masyarakat juga dapat menemukan media yang hampir sama 

dalam bentuk elektronik. Artinya, media saat ini tidak hanya banyak dari sisi 

jumlah, tapi masyarakat juga diberikan pilihan untuk mengkonsumsi melalui jenis 

medianya mulai dari cetak, audio, visual, audio-visual, hingga online (Nasrullah, 

2016). 

Tayangan media massa yang menonjolkan aspek pornografi diyakini 

sangat erat hubungannya dengan meningkatnya berbagai kasus kekerasan seksual 

yang terjadi pada remaja. Rangsangan kuat dari luar yang berupa film-film seks, 

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

secara langsung terhadap perbuatan seksual tidak hanya mengakibatkan 

memuncaknya hasrat seksual tetapi juga mengakibatkan kematangan seksual yang 

lebih cepat pada diri anak (Kartono, 2003). Hal ini senada dengan Cynthia (2007) 

yang menyatakan bahwa faktor negatif seperti merebaknya informasi bertema 

pornografi di media massa, kurangnya penanaman moral agama, adanya 

pergaulan bebas, dan masuknya film atau VCD biru yang mudah diperoleh 

dimanapun dapat menjadi penyebab remaja memiliki hasrat seksual dan 

melakukan hubungan seks. Dari pernyataan diatas maka dapat dilihat bahwa 

media berpengaruh dalam meningkatkan hasrat seksual remaja dan mendorong 
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remaja untuk melakukan hubungan seks, terutama media cetak (buku, majalah) 

dan media elektronik (media masa/internet, VCD). 

Santosa (2015), menyatakan bahwa perkembangan internet dan media 

sosial memungkinkan percepatan informasi berlangsung dalam sekejap. Hal ini 

membuat penyebaran informasi memiliki cakupan yang luas dan tak terbatas. 

Dalam hal ini, penyebaran informasi yang dimaksud adalah konten foto atau video 

mesum. Ia juga menambahkan bahwa anak-anak menggunakan teknologi media 

untuk menonton pornografi, menjadi ketergantungan, dan akhirnya 

mengaplikasikan kegiatan seksual tersebut. Aktivitas seksual di bawah umur dan 

tidak aman dapat menyebabkan peningkatan jumlah penyakit menular seksual 

(PMS), meningkatnya tingkat kehamilan diluar nikah, dan aborsi pada usia pra 

remaja dan remaja (10-12 tahun). 

Saat ini remaja dapat mengakses internet dengan hanya menggunakan 

telepon genggam, karena hampir seluruh remaja di Indonesia memiliki telepon 

genggam, dan rata-rata remaja memiliki akun media sosial. Remaja sering 

membuka media sosial dan mengecek umpan berita ataupun mengeposkan 

pembaruan setiap hari. Hal ini sangat populer di kalangan remaja. Seperti yang 

dikemukakan oleh  Owens dkk, (2012) selama 2 dekade terakhir, internet telah 

mempengaruhi perkembangan budaya dan remaja-remaja dengan cara yang 

beragam dan belum pernah terjadi sebelumnya. Perangkat internet secara 

sembarangan membiarkan orang-orang dari segala umur untuk menemui, 

mengkonsumsi, membuat, dan mendistribusikan konten eksplisit secara seksual, 
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dan kumpulan data yang berkembang mengungkapkan fenomena ini semakin 

umum bagi remaja di seluruh dunia. 

Baru-baru ini, penelitian menunjukkan bahwa remaja juga menggunakan 

media sosial untuk mendistribusikan gambar sugestif seksual dari dirinya sendiri. 

Contohnya, analisis konten menunjukkan bahwa satu dari lima remaja 

menunjukkan gambar yang mengungkapkan secara seksual pada profil online-

nya. Studi lain menunjukkan bahwa setengah dari Profil remaja berisi gambar 

seksi pengguna. Walaupun penelitian tentang prevalensi presentasi diri seksual di 

media sosial telah terakumulasi, sedikit yang diketahui tentang mengapa remaja 

memilih untuk menampilkan diri secara seksual di profil online mereka 

(Vandenbosch, dkk, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah, dkk (2016) menyatakan bahwa 

remaja di Kota Padang yang mendapat paparan tinggi dengan sumber informasi 

seksual sebesar 19,6%, dan remaja yang mendapat paparan rendah sebesar 80,4%. 

Remaja yang terpapar dengan informasi seksual melalui media cetak 

koran/tabloid sebesar 39,2%, buku/komik sebesar 37,3%, dan majalah/novel 

sebesar 35,4%. Sedangkan untuk media elektronik yang terbanyak adalah internet 

(teknologi berbasis komputer) yakni sebesar 69% dan televisi (audio-visual) 

sebanyak 50,6%. 

Supriati & Sandra, (2009) menyatakan bahwa dari 331 subjek, sebanyak 

79,5% mendapat paparan pornografi, dan sekitar 20,5% subjek yang tidak atau 

belum terpapar oleh konten pornografi. Sebanyak 83,3% subjek yang telah 

terpapar dan memiliki pengalaman pornografi. Sebanyak 55,2% dari yang 



11 
 

 
 

terpapar, mendapatkan pornografi melalui media elektronik dan media cetak. 

21,4% subjek yang sering terpapar pornografi menonton lebih dari satu kali dalam 

satu minggu. Sedangkan yang belum terpapar oleh konten pornografi hanya 

sebesar 16,2%.  

Perilaku seksual remaja pada dasarnya sama dengan orang dewasa. 

Meredakan hasrat seksual yang mengganggu terkadang memang menjadi masalah 

bagi remaja karena seringkali menyebabkan mereka tidak konsentrasi dalam 

pelajarannya. Oleh karena itu, tidak jarang remaja yang mencoba untuk 

menyalurkan hasrat seksualnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa 

problem remaja yang terkait dengan media pornografi adalah varian perilaku 

seksual remaja yang terdapat dari media cetak dan elektronik. Film porno maupun 

buku-buku, dapat memberikan dampak negatif yang cukup serius pada remaja. 

Maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai peran media cetak dan media 

elektronik yang berkonten pornografi terhadap perilaku seksual remaja. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

yakni apakah media dengan konten pornografi, baik cetak maupun elektronik 

berperan terhadap perilaku seksual remaja. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari berbagai 

jenis media yang berkonten pornografi terhadap perilaku seksual siswa SMP N 1 

Kertasemaya, untuk mengetahui peran media cetak terhadap perilaku seksual 
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remaja, dan untuk mengetahui peran media elektronik terhadap perilaku seksual 

remaja. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang Psikologi dan 

memberi kontribusi teoritis bagi ilmuwan psikologi, khususnya mengenai 

peran jenis media yang berkonten pornografi terhadap perilaku seksual. Bagi 

peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan 

pengetahuan mengenai peran jenis media terhadap hasrat seksual, sehingga 

dapat dijadikan untuk sumber acuan referensi pada penelitian berikutnya. 

2. Manfaat praktis 

Bagi para guru maupun orang tua, dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan 

mengenai peran media dengan konten pornografi terhadap perilaku seksual, 

sehingga mereka dapat memberikan arahan kepada remaja agar tidak salah 

informasi dan lebih selektif dalam mencari informasi seputar seksualitas.


