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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah  

 
Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. 

Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa 

dewasa dini. Selama masa peralihan ini diikuti perkembangan secara biologis dari 

masa anak – anak menuju dewasa dini (Agustini et.al, 2013 : 1). Disebagian besar 

masyarakat dan budaya masa remaja pada umumnya dimulai pada usia 12 – 25 tahun 

(Sarwono, 2013 : 29). Remaja termasuk populasi yang sangat besar, sekitar  

42.316.900 dari 213.375.287 penduduk Indonesia adalah remaja, kualitas generasi 

penerus ditentukan oleh berbagai upaya yang dilakukan agar masa remaja yang penuh 

gejolak ini dapat dilewati dengan mulus. Secara umum remaja masih belum mampu 

menguasai fungsi-fungsi fisik maupun psikisnya (Notoatdmojo, 2013 : 13). Populasi 

remaja di Indonesia yang berusia 10 – 19 tahun sebanyak 20 % atau seperlima dari 

total penduduk sekitar 45 juta (Krisnawati dkk, 2009 : 48). 

Masa remaja merupakan masa transisi dimana individu merupakan makhluk 

aseksual menjadi seksual. Kematangan hormonal serta menguatnya karakteristik 

seksual primer diikuti pula perkembangan emosionalnya. Pada masa ini impuls – 

impuls dorongan seksual mengalami peningkatan dan pada saat tersebut rasa 

ketertarikan remaja untuk merasakan kenikmatan seksual meningkat (Agustini dkk, 

2013 : 1). Perubahan tubuh pada remaja dorongan seks dapat timbul karena 

mendapat tekanan dan tantangan dari lingkungan (Muss, 1968 dalam Sarwono 2012 : 

39). 



2 
 

 
 

Remaja mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan Penyakit 

Menular Seksual (PMS) karena hampir semua dari mereka tidak mampu untuk 

mengendalikan dirinya. Penyakit Menular Seksual (PMS) lebih umum dikalangan 

wanita remaja dibandingkan laki-laki, sehingga dua pertiga dari remaja yang baru 

terinfeksi berusia 15-19 tahun adalah perempuan (Chinsembu, 2009 : 107). 

Kehamilan remaja adalah faktor utama dalam putus sekolah banyak remaja 

perempuan putus sekolah dan pada remaja laki-laki lebih cenderung putus sekolah 

dikarenakan menganggur dan memiliki pendapatan lebih rendah (Markham et.al, 

2011: 1). 

Remaja dengan keingintahuannya yang besar kemudian cenderung mencari 

informasi dari sumber-sumber lain seperti televisi, video, buku-buku tentang seks dan 

internet. Menurut hasil penelitian yang di lakukan di kota Nigeria pada tahun 2005 

setidaknya satu dari setiap empat remaja di sekolah di Ibadan kota Nigeria aktif 

terlibat dalam praktek seksual yang tidak aman. Oleh karena itu, kasus ini membuat 

mereka rentan terhadap berbagai komplikasi medis termasuk  Infeksi Menular 

Seksual (IMS), Human Immunodeficiency Viruse (HIV) dan kanker genital. Terlepas dari 

ini, penelitian ini juga menunjukkan bahwa laki-laki siswa lebih aktif secara seksual 

dibandingkan mereka yang perempuan (Bello et.al, 2008 : 95). 

Perilaku seksual tersebut dapat ditimbulkan karena berbagai macam sebab 

seperti terjadi kemajuan yang sangat pesat dalam hal teknologi. Alat yang digunakan 

untuk mempermudah komunikasi dan mencari informasi seperti handphone dan 

internet sudah banyak digunakan. Pornografi kini tersedia lebih beragam dan dapat di 

jangkau dengan sangat mudah bahkan murah oleh anak – anak. Data yayasan Buah 

Hati pada tahun 2005 menunjukkan dari 1705 murid SD kelas 4 sampai dengan kelas 
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6 di Jabodetabek telah mengakses dan mengonsumsi media pornografi melalui 

handphone  (Soebagijo, 2008 : 4 ). 

Salah satu bentuk perkembangan dalam teknologi komunikasi dan informasi 

adalah handphone. Terdapat kurang lebih  25 juta orang di Indonesia sekarang sudah 

menggunakan handphone sebagai alat komunikasinya dengan fasilitas multimedia dan 

perekam video. Terdapat pula fasilitas rekam file multimedia yang sering di salah 

gunakan kalangan remaja, dalam pembuatan dan penyebaran gambar-gambar dan 

video porno (Set, 2007 : 87 ). 

Pornografi dapat menyebabkan seseorang yang secara intensif menontonnya 

menjadi kecanduan. Meningkatnya kontak dengan stimulus tertentu dapat membuat 

pemikiran tentang suatu perilaku sering muncul dan menjadikan seseorang menjadi 

turut serta dalam perilaku tersebut (Paul & Linz, 2007 : 30). Mengonsumsi pornografi 

secara terus menerus membuat remaja sangat mungkin akan terdorong untuk 

melakukan hubungan seks pada usia terlalu dini dan diluar ikatan pernikahan. Apalagi 

pornografi umumnya tidak mengajarkan corak hubungan seks yang 

bertanggungjawab,  sehingga berpotensi mendorong perilaku seks yang menghasilkan 

kehamilan remaja, kehamilan diluar nikah atau penyebaran penyakit yang menular 

melalui hubungan seks, seperti HIV/AIDS (Bello et.al, 2008 : 94).  

Hasil studi Pusat Kajan Komunkasi FISIP UI pada tahun 2005 di 3 kota 

(Palembang, Manado dan Sumenep) menunjukkan luasnya penyebaran pornografi. 

Menurut penelitian tersebut pornografi yang tersedia dan mudah dijangkau oleh anak 

usia remaja SMA yang membuat mereka memulai dan ketagihan terhadap pornografi 

(Noor, 2005 dalam Soebagijo, 2008 : 5 ).  
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Resnayeti  pada tahun 2000, pada remaja 

siswa SMP dan SMU di Jakarta Timur melaporkan bahwa media elektronik berupa 

televisi, video dan internet telah memapari lebih dari 65% responden berkaitan 

dengan seks dan reproduksi. Selain itu penelitian Raviqoh  pada tahun 2002, pada 

remaja disalah satu SMU Negeri di Jakarta juga menunjukkan bahwa usia terpapar 

pornografi pertama kali adalah pada usia di atas 13 tahun sebesar 44%. Remaja yang 

mempunyai pengalaman pernah membaca buku porno sebanyak 92,7%, menonton 

film porno sebanyak 86,2%, melalui video porno 89,1%, melalui internet 87,1% 

sedangkan remaja yang memiliki pengalaman seksual diusia 16-18 tahun sebanyak 44 

% dan remaja yang memiliki pengalaman seksual diusia 13-15 tahun sebanyak 16 %. 

Menurut remaja laki-laki yang sudah pernah berhubungan seks, salah satu faktor yang 

menyebabkan mereka melakukannya adalah karena pengaruh menonton film porno   

( Supriyati dan Fikawati, 2009 : 49 ). 

Berdasarkan hasil riset seorang pemerhati perilaku seksual Dr. Andik Wijaya 

terhadap 202 remaja di kota Malang pada september 2001, sebanyak 93 % remaja 

terlibat materi-materi pornografi, 82 % pernah melihat materi berbau pornografi, 10 

% sering melihat materi berbau pornografi, 1 % setiap hari melihat materi pornografi, 

12 % remaja memilih perilaku seks bebas, 15 % pernah melakukan hubungan seks 

sebelum menikah dan 100 % remaja yang sudah bertunangan telah melakukan 

hubungan seks sebelum menikah  (Nusantari, 2005 : 26).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kesiswaan di SMK 

Muhammadiyah 2 Malang pada tahun 2014, jumlah keseluruhan siswa di SMK 

Muhamadiyah 2 Malang sebanyak 255 siswa dengan 6 jurusan yaitu jurusan 

Multimedia, Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Pemasaran, Teknik Komputer dan 

Jaringan dan Perbankan. Di sekolah ini terdapat peraturan yang berkaitan dengan 
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penggunaan handphone yaitu  setiap siswa diperbolehkan membawa alat komunikasi 

handphone  untuk kepentingan pada saat proses pembelajaran dikarenakan kurikulum 

pembelajaran yang baru mengharuskan siswa untuk membawa handphone untuk 

menunjang proses pembelajaran. Sekolah ini juga mempunyai peraturan yang 

berkaitan dengan sidak handphone. Sidak handphone dilakukan di setiap hari Senin 

minggu pertama dan minggu terakhir. Data pada bulan Agustus 2014 telah 

ditemukan 2 siswa yang dengan handphone yang pernah digunakan mengakses 

pornografi. Siswa tersebut mendapat sanksi yaitu penyitaan handphone, pembinaan 

serta panggilan orangtua dari siswa. Pada bulan Oktober 2014 di sekolah ini juga 

terdapat kasus siswa yang hamil di luar nikah. Terdapat 3 pasangan atau 6 orang siswa 

dari jurusan Multimedia, Pemasaran dan Akuntansi di keluarkan karena berhubungan 

seks pranikah dan kemudian hamil. Wakil Kesiswaan di SMK Muhammadiyah 2 

Malang memaparkan, bahwa kasus ini mungkin merupakan salah satu dampak dari 

berkembangnya jurusan baru di sekolah ini yaitu Teknik Komputer dan Jaringan dan 

Multimedia yang siswanya adalah mayoritas siswanya adalah laki – laki serta didukung 

dengan media atau fasilitas misalnya internet, handphone, televise serta media lainnya 

yang menimbulkan penyimpangan perilaku seks pada remaja. 

 Dampak negatif dari media terutama pornografi merupakan hal serius untuk 

ditangani, oleh karena itu pendidikan seks sejak dini pada remaja juga sangat penting 

karena remaja yang sedang dalam proses ingin tahu dan ingin mencoba akan meniru 

apa yang dilihat atau didengar dari media massa dan pada umumnya mereka belum 

pernah mengetahui masalah seksual secara lengkap dari orang tuanya. Dalam hal ini 

peran orang tua penting dalam pendidikan mengenai  seks sejak dini dan lebih 

terbuka dengan anak. 
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Data tentang perilaku seksual remaja, telah dipaparkan pornografi dapat 

dengan mudah di jangkau oleh remaja SMA dan sebanyak 44 % dari mereka 

mempunyai pengalaman seksual di usia 16 – 19 tahun. Berdasarkan  uraian dan 

keterangan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

”Hubungan Mengakses  Pornografi Melalui Fasilitas Handphone dengan Perilaku 

Seksual Remaja Usia 16 -18 tahun di SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang ” 

 
1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini “Adakah hubungan mengakses pornografi melalui fasilitas 

handphone dengan perilaku seksual remaja usia 16-19 tahun di SMK 

Muhammadiyah 2 Kota Malang ? 

 
1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1  Tujuan Umum  

   Mengetahui hubungan mengakses pornografi melalui fasilitas 

handphone dengan perilaku seksual remaja usia 16 -19 tahun di SMK 

Muhammadiyah 2  Kota Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi akses pornografi melalui fasilitas handphone  pada remaja 16 – 

19 tahun di SMK Muhammadiyah 2  Kota Malang 

2. Mengidentifikasi perilaku seksual remaja usia 16 – 19 tahun di SMK 

Muhammadiyah 2   Kota Malang 
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3. Menganalisis hubungan mengakses pornografi melalui fasilitas handphone 

dengan perilaku seksual remaja usia 16 - 19 tahun di SMK Muhammadiyah 2 

Kota Malang 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

 Bagi profesi keperawatan 

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi profesi 

untuk meningkatkan penyuluhan berkaitan dengan kesehatan reproduksi 

remaja  

1.4.2 Manfaat praktis 

1. Bagi Peneliti  

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, 

pemahaman dan wawasan dalam mengembangkan dan mengaplikasikan 

ilmu kesehatan reproduksi remaja yang di peroleh selama perkuliahan serta 

sebagai pengalaman belajar dalam proses penelitian   

2. Bagi Institusi Pendidikan  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

tambahan dan bahan masukan sehingga mampu memperluas wawasan 

tentang dampak paparan pornografi melalui fasilitas handphone  dan  

perilaku seksual remaja bagi mahasiswa jurusan keperawatan 

3. Bagi Masyarakat 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

kesehatan reproduksi remaja kepada masyarakat luas khususnya bagi para 
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orang tua agar mampu memberikan antisipasi yang tepat untuk remaja agar 

tidak terpengaruh pornografi  

4. Bagi Tempat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

kesehatan reproduksi dan  diharapkan bisa menjadi masukan bagi semua 

siswa agar bisa lebih menjaga dan mengendalikan diri sehingga tidak 

terpengaruh oleh efek negatif dari pornografi.  
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1.5 Keaslian Penelitian 

 
1.5.1   Dalam penelitian Ns. Pawestri, S.Kep, M.Kes, Ratih Sari Wardani, S.Si 

M.Kes, Sonna M, Skep Fikes, (2013) Universitas Muhammadiyah Semarang 

tentang Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Remaja Tentang Seks Pranikah bahwa 

masalah seksualitas pada remaja karena faktor-faktor perubahan-perubahan 

hormonal yang meningkat hasrat seksualnya. Tujuan penelitian ini mengetahui 

hubungan pengetahuan tentang seks pra nikah dan sikap terhadap seks pra nikah 

dengan perilaku seks pranikah pada remaja SMA Negeri 1 Godong. Jenis 

penelitian ini adalah eksplanatory research dengan pendekatan Cross Sectional. 

Populasi penelitian adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Godong kelas XI 

sebanyak 369. Teknik sampling yang digunakan adalah Proportional Random 

Sampling dengan jumlah 79 siswa. Variabel bebas adalah pengetahuan dan sikap 

sedangkan variabel terikat adalah perilaku. 

Hasil uji statistik penelitian mendapatkan bahwa pengetahuan siswa sebagian 

besar dalam kategori baik (96,2%), sikap siswa sebagian besar negatif (54,4%) 

dan perilaku seks pranikah sebagian besar kurang baik (48,1%). Terdapat adanya 

hubungan yang bermakna pengetahuan dengan sikap seks (p=0,000). Terdapat 

hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan perilaku seksual pranikah 

(p=0,000). Terdapat hubungan yang bermakna sikap dengan perilaku seksual 

pada siswa (p=0,017) di SMA Negeri 1 Godong. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut maka dapat disimpulkan ada hubungan pengetahuan dan sikap dengan 

perilaku seks pra nikah. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penjelasan tentang faktor yang 

mempengaruhi perilaku seksual remaja. Pada penelitian ini hanya di jelaskan 
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tentang faktor internal yang mempengaruhi perilaku seksual remaja yaitu  

perubahan hormonal dan tingkat pengetahuan remaja. 

 

1.5.2  Menurut Ika Nur Chaerani Tunggal Dewi, (2009) UNDIP Semarang  dengan 

judul Pengaruh Faktor Personal dan Lingkungan terhadap Perilaku Seksual 

Pranikah pada Remaja di SMA Negeri 1 Baturraden dan SMA Negeri 1 

Purwokerto yang bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor personal dan 

lingkungan serta pengaruhnya pada perilaku seksual pranikah remaja di SMA 

Negeri 1 Baturaden dan SMA Negeri 1 Purwokerto. Jenis penelitian ini adalah 

explanatory research dengan pendekatan cross sectional. Responden dalam penelitian 

ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Baturraden dan SMA Negeri 1 Purwokerto, 

masing-masing berjumlah 125 orang yang diambil secara systematic random 

sampling. Analisa data menggunakan teknik univariat, bivariat dengan uji chi-square 

dan teknik multivariat dengan uji regresi logistik.  

Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan yang signifikan di antara 

lokasi sekolah dengan perilaku seksual pranikah (p=0.000). Secara multivariat, 

faktor yang berpengaruh terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja SMA 

Negeri 1 Baturraden adalah aktivitas pengisi waktu luang (p=0.009) dan sikap 

terhadap seksualitas (p=0.000). Secara bersama-sama, kedua faktor tersebut 

dapat memprediksi perilaku sebesar 14.77%. Sedangkan pada remaja SMA 

Negeri 1 Purwokerto, faktor yang berpengaruh terhadap perilaku seksual 

pranikah adalah sikap terhadap seksualitas (p=0.016) dan pengaruh teman sebaya 

(p=0.006). Kedua faktor tersebut dapat memprediksi perilaku sebesar 43.3%.  

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penjelasan tentang faktor yang 

mempengaruhi perilaku seksual remaja. Pada penelitian ini hanya di jelaskan 
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tentang faktor eksternal yang  mempengaruhi perilaku seksual remaja yaitu 

lingkungan yang menjadi salah satu faktor eksternal remaja melakukan aktivitas 

atau perilaku seksual menyimpang. 

 

1.5.3  Dalam jurnal penelitian Rony Setiawan dan Siti Nurhidayah, (2008) 

menyatakan banyak kasus kehamilan, aborsi dan penyakit kelamin akibat 

hubungan seks bebas pada remaja, diperoleh kesimpulan bahwa kebanyakan 

menjadi korban karena ketidaktahuannya mengenai seks dan sebagian besar dari 

mereka dilakukan dengan teman akrab (pacar). Oleh karena itu penelitian ini 

ingin mengetahui lebih jauh bagaimana hubungan antara pacaran dengan 

perilaku seksual pranikah pada remaja, apa saja factor-faktor yang 

mempengaruhi remaja yang berpacaran sampai berlanjut ke hubungan badan dan 

apakah ada perbedaan sikap permisif antara remaja laki-laki dengan wanita dalam 

perilaku seksual pranikah. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja di Kota 

Bekasi. Sedangkan Sampel penelitiannya adalah Siswa-siswi Kelas II dan III pada 

SMA N 2 Bekasi dan SMA YPI ”45” Bekasi. Jenis sampling yang digunakan 

adalah jenis Quota Sampling yang terdiri dari 160 orang. Teknik pengumpulan 

data menggunakan studi kepustakaan/ dokumentasi dan studi lapangan 

(wawancara dan angket). Teknik analisa data menggunakan pendekatan statistika 

antara lain Uji validitas konstruk, Skala Guttman, Kendalls, Coefisien 

Contingensi dan Mann-Whitney.  

Hasil kesimpulan dari penelitian : ada hubungan yang signifikan antara 

pacaran dengan perilaku seksual pranikah; faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku seksual pranikah lainnya antara lain waktu usia dari pubertas sampai 

menikah diperpanjang, adanya kesempatan untuk melakukan perilaku seksual 
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pranikah, paparan media massan tentang seks, kurangnya informasi/ 

pengetahuan tentang seks, komunikasi yang kurang efektif dengan orang tua, 

mudah menemukan alat kontrasepsi yang tersedia bebas dan kurangnya 

pemahaman etika moral dan agama; remaja laki-laki lebih bersikap permisif/ 

menyetujui daripada remaja wanita dalam menentukan dan melakukan perilaku 

seksual pranikah.  

Perbedaan dengan penelitian ini adalah variable yang mmepengaruhi 

perilaku seksual remaja. Dalam jurnal ini meneliti tentang hal - hal yang memicu 

terjadinya  perilaku seksual pranikah yaitu berpacaran. Selain berpacaran terdapat 

faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku seksual remaja 

 

1.5.4   Menurut hasil penelitian Susanto tentang Hubungan antara Sikap 

Terhadap Media Pornografi dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja, 

(2009 ) bertujuan untuk mengetahui hubungan Sikap terhadap media pornografi 

dengan perilaku seksual pranikah pada remaja. Responden dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa yang ada di Asrama mahasiswa Bali. Metode analisis data 

dengan menggunakan teknik korelasi Incidental Sampling. Data berupa skor 

diambil menggunakan skala Sikap terhadap media pornografi dan perilaku 

seksual. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi product 

moment dari pearson dengan bantuan komputasi statistik program SPSS 16 for 

Windows. Analisis korelasi Product moment menghasilkan koefisiensi korelasi 

dengan nilai r sebesar 0,667 dengan p = 0,000 (p < 0,01) yang berarti sangat 

signifikan. Berdasarkan penelitian dapat dikatakan bahwa ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara Sikap terhadap media pornografi dengan perilaku 

seksual. sikap positif terhadap media pornografi terhadap perilaku seksual 
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pranikah secara umum memberi sumbangan sebesar 44% terhadap perilaku 

seksual pranikah.  Perbedaan dengan penelitian ini adalah variabel yang 

mempengaruhi perilaku seksual remaja yaitu sikap terhadap media pornografi 

sedangkan pada penelitian di atas meneliti tentang media yaitu handphone yang 

mempengaruhi perilaku seksual remaja. 

 

1.5.5  Menurut hasil penelitian Lusiana Gultom tentang Pengaruh Faktor 

Predisposisi, Pemungkin dan Pendorong Remaja Pengguna Situs Internet dan 

Televisi terhadap Perilaku Seksual di SMA Methodist 4 Medan , (2011) bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh faktor predisposisi, pemungkin dan pendorong 

remaja pengguna situs internet dan televisi terhadap perilaku seksual remaja 

SMA Methodist 4 Medan. Populasi penelitian adalah seluruh siswa-siswi SMA 

Methodist 4 yang berjumlah 44 orang dan keseluruhannya dijadikan sampel. 

Analisis data dilakukan dengan analisis univariat, bivariat dan multivariat. 

Diperoleh hasil bahwa perilaku seksual remaja di SMA Methodist 4 Medan 

tergolong pada perilaku seksual yang buruk (56,8%). Hasil penelitian 

menunjukkan tindakan terhadap internet dan tindakan teman sebaya mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap perilaku seksual. Perbedaan dengan penelitian 

ini adalah variable yang mempengaruhi perilaku seksual remaja yaitu media 

internet dan televise sedangkan pada penelitian di atas meneliti tentang media 

yaitu handphone yang mempengaruhi perilaku seksual remaja. 
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1.6 Batasan Karakteristik  

Penelitian ini akan menganalisis hubungan mengakses pornografi melalui 

fasilitas handphone dengan perilaku seksual remaja usia 16 – 19 tahun di SMK 

Muhammadiyah 2 Malang. Batasan penelitiannya yaitu : 

Responden penelitian ini adalah siswa SMK Muhammadiyah 2 Malang yang 

bersedia menjadi sampel dan sudah menandatangani surat persetujuan (inform 

consent). 


