
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia, pornografi telah menjadi hal yang sangat umum karena sangat 

mudah diakses oleh setiap kalangan usia. Aliansi Selamatkan Anak (ASA) Indonesia 

(2006) menyatakan bahwa Indonesia selain menjadi negara tanpa aturan yang jelas 

tentang pornografi, juga mencatat rekor sebagai negara kedua setelah Rusia yang 

paling rentan penetrasi pornografi terhadap anak-anak (BKKBN, 2004). 

Saat ini remaja merupakan populasi terbesar yang menjadi sasaran pornografi. 

Menurut Attorney General’s Final Report on Pornography (ASA Indonesia, 2005) 

konsumen utama pornografi (baik dari majalah, internet, tabloid, dan lain-lain) adalah 

remaja berusia 12 sampai 17 tahun. Dampaknya adalah makin aktifnya perilaku 

seksual pranikah yang disertai ketidaktahuan yang pada gilirannya bisa 

membahayakan kesehatan reproduksi remaja (Wirawan, 2004) dalam (Soekanto, 

2005). 

Remaja umumnya lebih banyak mendapatkan data dari media massa sebagai 

sumber informasi seksual yang lebih penting dibandingkan orang tua dan teman 

sebaya, karena media massa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai 

keinginan dan kebutuhan seksualitas remaja (Brown, 2003 dalam Wibowo, 2004). 

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 seperti film–film seks (blue film), sinetron, 
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buku-buku bacaan, dan majalah-majalah bergambar seksi, godaan dan rangsangan 

dari kaum pria, serta pengamatan secara langsung terhadap perbuatan seksual tidak 

hanya mengakibatkan memuncaknya atau semakin panasnya reaksi–reaksi seksual 

tetapi juga mengakibatkan kematangan seksual yang lebih cepat pada diri anak 

(Kartono, 2003). 

Bentuk-bentuk prilaku seksual remaja pada umumnya adalah masturbasi 

(onani), berciuman, dan hubungan seksual (Karolina, 2002). Melalui survei terhadap 

remaja di Jakarta pada tahun 2007, didapatkan remaja usia 15-19 tahun tidak sedikit 

yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, dari 10.833 remaja didapatkan 

sekitar 72% berpacaran, 92% pernah berciuman, 62% pernah meraba pasangan, 

10,2% pernah melakukan hubungan seksual (BKKBN, 2010). 

SMU Widya Gama merupakan salah satu sekolah lanjutan tingkat atas di kota 

Malang, terletak dekat dengan sarana teknologi yang berhubungan dengan pornografi 

berupa warnet, persewaan VCD, dan penjualan gambar-gambar. Berdasarkan hasil 

survey didapatkan data bahwa pada tahun ajaran 2009-2010 didalam suatu 

pemeriksaan ditemukan 3,98% dari 627 siswa memasukan video porno didalam 

handphone nya, 1,1% didapatkan membawa komik porno, dan 0,47% didapatkan 

membawa majalah dewasa. Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti melakukan 

penelitian "Hubungan antara tingkat paparan pornografi dan tingkat perilaku seksual 

remaja" di SMU Widya Gama Malang. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian adalah “adakah hubungan antara tingkat paparan pornografi dan 

tingkat perilaku seksual remaja di SMU Widya Gama Malang”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Membuktikan adanya hubungan antara tingkat paparan pornografi dan 

tingkat perilaku seksual remaja. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui besarnya tingkat dan tempat terjadinya paparan pornografi 

pada remaja di SMU Widya Gama Malang. 

2. Mengetahui besarnya tingkat dan tempat terjadinya perilaku seksual 

remaja di SMU Widya Gama Malang. 

3. Mengetahui besarnya hubungan antara tingkat paparan pornografi dan 

tingkat perilaku seksual remaja di SMU Widya Gama Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan 

masyarakat. 

a. Peneliti 

Menambah pengetahuan peneliti dan sebagai acuan literatur untuk penelitian 

selanjutnya. 
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b. Masyarakat 

Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang pengaruh pornografi 

terhadap perilaku seksual remaja. 


