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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada 

masa-masa ini seseorang akan mengalami berbagai perubahan dari segi fisik 

maupun psikis. Batubara (2010) menyatakan bahwa, perubahan fisik yang cepat 

dan terjadi secara berkelanjutan pada remaja menyebabkan para remaja sadar dan 

lebih sensitif terhadap bentuk tubuhnya dan mencoba membandingkan dengan 

teman-teman sebaya. Jika perubahan tidak berlangsung secara lancar maka 

berpengaruh terhadap perkembangan psikis dan emosi anak, bahkan terkadang 

timbul ansietas, terutama pada anak perempuan bila tidak dipersiapkan untuk 

menghadapinya. Remaja biasanya cenderung untuk mengeksplorasi dirinya, 

mencoba hal-hal baru, dan selalu ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Hal ini 

dikarenakan masa remaja adalah masa transisi, yang ditandai dengan masa puber 

dimana terjadi kematangan seksual dan psikososial yang saling berkaitan, 

perubahan pubertas memberikan kontribusi terhadap menyatunya seksualitas pada 

remaja (Santrock, 2003). 

 Jiwa remaja adalah jiwa yang penuh gejolak“storm and stress” dan bahwa 

lingkungan sosial remaja juga ditandai dengan perubahan sosial yang cepat, yang 

mengakibatkan distorsi norma. Kondisi internal dan eksternal yang sama-sama 

bergejolak inilah yang menyebabkan masa remaja memang lebih rawan daripada 

tahap-tahap lain dalam perkembangan jiwa manusia. Untuk mengurangi benturan 
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antar gejolak itu remaja diharapkan bisa mengembangkan dirinya secara optimal 

melalui pendidikan, khususnya sekolah, perlu diciptakan keharmonisan dalam 

hubungan keluarga, serta faktor agama sebagai mekanisme kontrol sosial 

(Sarwono, 2012).  

Kenyataannya, benturan antar gejolak pada remaja di Indonesia saat ini 

belum bisa terkontrol dengan baik, sehingga remaja sering diidentikkan dengan 

berbagai macam kenakalan, seperti tawuran, memakai narkoba, terlibat geng 

motor, dan lain-lain. Salah satu perilaku yang termasuk dalam kenakalan remaja 

adalah mengakses pornografi internet (Aroma & Suminar, 2012). Seperti yang 

diberitakan oleh media net Tempo.co, Komisi Nasional Perlindungan Anak 

menyatakan sekitar 97 persen dari 4.500 anak usia  remaja mengaku pernah 

menonton video porno. Penelitian dilakukan di 12 kota besar di seluruh Indonesia 

(Subkhan, 2013). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Yohana Susana Yembise mengatakan ada 25 ribu remaja Indonesia yang 

mengakses situs pornografi setiap hari (Paskalis, 2016). Sabina dkk, (2008) 

melalui survei online mereka mengungkapkan bahwa ada 93% dari anak laki-laki 

dan 62% perempuan yang terkena pornografi online selama masa remaja. Paparan 

sebelum usia 13 adalah relatif jarang. Anak laki-laki lebih mungkin terkena di usia 

dini, melihat lebih banyak gambar yang lebih ekstrim (misalnya, pemerkosaan, 

pornografi anak), dan lebih sering melihat pornografi, sedangkan anak perempuan 

dilaporkan lebih banyak paparan yang tidak disengaja. 

 Dalam studi pendahuluan tanggal 2 April 2018 jam 09.00 WIB di Fakultas 

Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, bahwasanya 



3 
 

 
 

telah didapatkan data dari para mahasiswa remaja akhir usia 18-22 tahun. Dari 10 

mahasiswa yang diwawancarai peneliti, keseluruhannya mengaku pernah 

mengakses pornografi melalui media internet. Dari 10 mahasiswa, 5 mahasiswa 

mengaku waktu yang dihabiskan untuk mengakses media pornografi kurang dari 1 

jam per minggu, 4 mahasiswa mengaku menghabiskan waktu 2-5 jam per minggu, 

dan 1 mahasiswa mengaku menghabiskan waktu 10 jam per minggu.  

 Di Indonesia sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur tentang 

pornografi. Yaitu, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, tentang pornografi . Salah 

satu pasalnya tentang peran pemerintah , pasal 18 berbunyi : “Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan 

penggunaan pornografi”. Bahkan pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan 

Informatika, Rudiantara, mengatakan sudah memblokir lebih dari 70.000 situs 

yang dianggap berisi konten "negatif" pada Januari 2018 (Folia, 2018).  Pada 

kenyataannya, meskipun banyak situs porno yang telah di blokir oleh pemerintah, 

masih saja ada beberapa situs yang belum di blokir, alhasil, para remaja masih 

leluasa untuk mengakses situs porno. Hal Ini menunjukkan kalau pemerintah 

belum maksimal dalam menerapkan undang-undang  yang berlaku. 

Kerentanan remaja terhadap materi pornografi yang terjadi ini disebabkan 

oleh peningkatan libido seks, didukung pula dengan adanya kondisi pada remaja 

yang belum terikat pada lembaga perkawinan, sehingga dorongan seksual yang 

meningkat secara alamiah itu tidak dapat begitu saja disalurkan (Sarwono, 2012). 
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Masalah ini bukanlah masalah yang bisa dianggap remeh, mengingat 

dampak dari pornografi itu sendiri. Sesuatu yang paling menakutkan adalah 

apabila para remaja menjadi kecanduan terhadap tayangan pornografi, karena 

seringnya mengakses tayangan pornografi yang bersumber dari internet. Efek dari 

kecanduan pornografi itu sendiri yaitu adanya peningkatan sikap negatif terhadap 

perempuan, penurunan empati bagi korban kekerasan seksual, menurunnya respon 

emosional individu, dan peningkatan dominasi pada perilaku seks. Media 

pornografi menggambarkan perempuan sebagai objek, yang ada untuk kesenangan 

seksual laki-laki (Bridges, 2010). Selain itu, Neurotisme, penghindaran keintiman 

dengan pasangan, rendahnya kepuasan dengan pasangan, berhubungan secara 

tidak langsung dengan pornografi internet. (Ferron, 2017). Beberapa individu 

yang mengkonsumsi Cybersex atau pornografi internet juga cenderung memiliki 

performa multitasking yang tidak seimbang didalam kehidupan dan pekerjaan 

mereka (Schiebener, 2015).  

Anisah, (2016) menyatakan berdasarkan hasil penelitiannya didapatkan 

bahwa remaja yang mengakses pornografi dengan intensitas tinggi memiliki 

perilaku seksual menyimpang terhadap diri sendiri diantaranya membentuk sikap, 

nilai dan perilaku yang negatif (berhalusinasi tentang materi seksual, mencuri), 

menyebabkan sulit berkonsentrasi belajar, mendorong remaja untuk melakukan 

tindakan seksual (onani, masturbasi). Sedangkan perilaku seksual menyimpang 

pada orang lain yaitu melakukan tindakan pelecehan seksual dengan lawan 

jenisnya. Frekuensi menonton tayangan pornografi remaja terbilang cukup sering 

yaitu 2 kali dalam satu minggu namun apabila materi pornografi dalam bentuk 



5 
 

 
 

gambar yang tersimpan di media handphone, bisa hampir setiap hari mereka 

melihat, kemudian durasi menonton tayangan tersebut kurang lebih 5- 40 menit 

dan atensi dari tayangan yang mereka lihat menimbulkan pembelajaran dan 

peniruan dalam pergaulan dan gaya berpacaran mereka. 

Perilaku kecanduan terhadap penggunaan pornografi internet didasarkan 

atas teori hirarki Maslow yaitu adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan 

seksual. Maslow menempatkan seks pada tingkat terbawah yaitu kebutuhan 

fisiologis, yang mana sejajar dengan kebutuhan untuk tidur, makanan, air, 

kesehatan fisik, dan suhu lingkungan yang sesuai (Taormina & Gao, 2013). 

Kecenderungan intensitas perilaku mengakses pornografi di internet 

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal 

dari kondisi personal individu dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor kepribadian; 

seperti tipe kepribadian, dan faktor situasional yang merujuk pada riwayat 

kesehatan dan kehidupan seks. Faktor eksternal meliputi lingkungan dan 

interaksional  (Young & Rogers, 1998). Sedangkan, menurut Buzzell dkk, (2006) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa intensitas mengakses pornografi di 

internet dipengaruhi oleh kontrol diri dan gender. 

Dalam perkembangan masa remaja yang penuh dengan gejolak, kontrol 

diri sangat diperlukan, karena kontrol diri mempengaruhi sensitivitas remaja 

terhadap kesenjangan kematangan (Pratt, 2016). Tangney, Dkk (2004) 

mengatakan bahwa kontrol diri secara luas dianggap sebagai kapasitas untuk 

berubah dan beradaptasi diri sehingga menghasilkan perilaku yang lebih baik, 

lebih mengoptimalkan antara diri dan dunia. 
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Penelitian oleh Aviyah & Farid, (2014) dengan judul “Religiusitas, 

Kontrol Diri Dan Kenakalan Remaja “ dan Penelitian oleh Aroma & Suminar, 

(2012) dengan judul “Hubungan Antara Tingkat Kontrol Diri Dengan 

Kecenderungan Perilaku Kenakalan Remaja” keduanya didaptakan hasil 

penelitian bahwa terdapat korelasi negatif yang signifikan antara tingkat kontrol 

diri dengan kecenderungan perilaku kenakalan remaja. Diantara perilaku yang 

termasuk dalam kenakalan remaja, salah satunya adalah mengakses pornografi 

internet.  

Berdasarkan fakta-fakta dan teori tersebut, peneliti sangat tertarik untuk 

meneliti hubungan antara kontrol diri dengan intensitas mengakses pornografi 

internet pada remaja. Dari latar belakang yang telah diuraikan, masalah ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut, “ Adakah hubungan antara kontrol diri dengan 

intensitas mengakses pornografi internet pada remaja ?”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, ada beberapa tujuan, yaitu : 

1. Untuk mengetahui korelasi antara kontrol diri dengan intensitas mengakses 

pornografi internet pada remaja. 

2. Untuk mengetahui tingkat kontrol diri remaja. 

3. Untuk mengetahui tingkat intensitas mengakses pornografi internet remaja. 

4. Untuk mengetahui peran atau sumbangan efektif  kontrol diri terhadap 

intensitas mengakses pornografi internet pada remaja. 
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C. Manfaat Penelitian 

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti 

bagi subjek, instansi dan peneliti. Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi Subjek 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan  untuk 

pengetahuan dan pengembangan diri subjek mengenai intensitas perilaku 

remaja dalam mengakses pornografi internet dan pentingnya peran kontrol diri. 

2. Bagi Instansi 

Diharapkan bisa menjadi bahan informasi dan pengetahuan bagi para pendidik 

yang ada di dalam instansi lembaga pendidikan, sehingga bisa diterapkan 

dalam program pendidikan. 

3. Bagi Peneliti 

Diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan teori mengenai Kontrol 

Diri dan Intensitas Mengakses Pornografi Internet, sehingga ilmu psikologi 

lebih berkembang, dan bisa menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 




