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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak-anak  adalah generasi penerus bangsa, baik buruknya bangsa ini esok 

hari ditentukan oleh kualitas anak-anak saat ini, untuk menghasilkan manusia yang 

berkualitas dan dapat meneruskan perjuangan untuk membangun bangsa harus 

dimulai sejak masa kanak-kanak. Anak harus memahami pesan-pesan yang 

disampaikan oleh para pendidiknya dan menyelesaikan tugas-tugas dalam 

perkembangannya, karena terselesaikan atau tidaknya tugas dalam tahap 

perkembangan anak akan mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya.  

Seperti yang dipaparkan oleh Hurlock (1980) tugas perkembangan anak 

ketika anak telah memasuki usia sekolah dasar anak dituntut untuk dapat 

mengembangkan kemampuan membaca dan menulis yang digunakan untuk pelajaran 

yang diajarkan dalam tingkat sekolah dasar, mengembangkan pengertian-pengertian 

yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari, dapat bersosialisasi dan 

menyesuaikan diri dengan teman seusianya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seharusnya tugas utama dari anak sekolah dasar adalah untuk belajar demi 

memperoleh bekal agar mereka menjadi manusia yang lebih berkualitas. 

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, dengan hadirnya media massa 

berupa televisi dan teknologi lainnya tidak menutup kemungkinan bahwa media 

massa tersebut mengganggu waktu anak untuk belajar. Mereka menghabiskan 

sebagian waktunya untuk menonton televisi. Padahal tidak semua acara televisi dapat 

dikonsumsi oleh anak-anak. Secara kognitif anak-anak belum dapat menangkap 

informasi yang seharusnya dikonsumsi oleh orang dewasa. Misalnya beberapa berita 

skandal video porno mirip artis yang sudah tersebar bebas di internet. Seluruh lapisan 

masyarakat memang perlu prihatin bahwa tersebarnya rekaman tersebut sudah 

terjangkau hingga ke berbagai kalangan, termasuk anak-anak. Bahkan jauh sebelum 

kehebohan video ini muncul, banyak berita ditelevisi yang memberitakan tentang 

rekaman video seks mantan pejabat, mahasiswa, ganti baju artis, dan masih banyak 

lagi. Tidak dapat dipungkiri, kasus yang melibatkan artis-artis terkenal ini menjadi 

perhatian publik, pemerintah, bahkan anak-anak karena mereka adalah figur publik, 
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sehingga membuat lebih banyak kalangan yang cenderung ingin tahu, apa yang 

sedang diberitakan media massa.  

Penyebaran informasi apapun, baik yang positif maupun negatif, relatif sulit 

dihindari, termasuk juga informasi-informasi yang seharusnya diperuntukkan untuk 

orang dewasa yang sudah siap lahir dan batin menerima informasi tersebut. Apalagi, 

perkembangan internet dan perangkatnya yang semakin murah dan semakin 

dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari sehingga memungkinkan akses yang semakin 

mudah. Anak-anak dapat mengakses dengan mudah video-video tersebut lewat 

media internet karena rasa penasaran mereka pada publik figur yang beritanya sering 

mereka tonton melalui televisi.  

Menurut Sirait (dalam Aneh Unik Gokil Blogspot, 30 Agustus 2010) 

Yayasan Kita dan Buah Hati melansir data sebanyak 67 persen dari 2.818 siswa 

Sekolah Dasar (SD) kelas 4-6 mengaku pernah mengakses informasi pornografi. 

Sebagian besar anak-anak belia itu melihat pornografi melalui media komik. Data 

mengejutkan tersebut terungkap dari hasil survei Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) di sejumlah SD di Indonesia sejak Januari 2008 hingga Februari 2010. Hasil 

survei menunjukan, anak-anak belia tersebut selama ini mengakses pornografi 

melalui komik (24 persen), situs internet 22 persen, permainan 17 persen, film/TV 12 

persen, telepon genggam 6 persen, majalah 6 persen, dan koran 5 persen. Para pelajar 

SD itu umumnya melihat pornografi karena alasan iseng sebesar 21 persen, 

penasaran 18 persen, terbawa teman 9 persen, serta takut dibilang kurang pergaulan 3 

persen. Dalam benak anak-anak, menurut hasil survei, pornografi diterjemahkan 

sebagai gambar orang telanjang sebesar 31 persen, gambar jorok 29 persen, 

memperlihatkan aurat 12 persen, serta gambar yang tidak boleh dilihat. Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberitakan bahwa dari 30 anak, 24 yang 

menyatakan sudah melihat video porno Aril.  

Dari fakta di atas dalam kenyataanya saat ini anak-anak itu membuka dan 

mengakses situs porno di rumah atau warnet, bukan lagi sekadar iseng, diduga lebih 

dari itu mereka menjadi kecanduan. Padahal, dalam usia seperti itu, anak-anak suka 

meniru yang mereka tonton. Menurut Supeno (dalam antaranews, 5 Desember 2010 

pukul 18:47 WIB ) pornografi adalah sebuah produk yang dapat bersifat adiktif atau 

membuat kecanduan bagi anak yang menontonnya, dan juga dapat mengganggu 
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tumbuh kembang anak, karena memicu sistem hormonal anak, yang pada akhirnya 

dapat menyebabkan kerusakan jaringan saraf dalam jangka panjang.  

Sedangkan munurut Sirait (dalam dunia statistik blogspot, 5 Desember 2010 

pukul 18:57 WIB) mengatakan bahwa anak-anak yang kecanduan pornografi secara 

tidak sadar akan merusak otak mereka, kecanduan ini dapat memperkecil volume 

otak tengah mereka, serta dapat membuat anak- anak ini tidak bisa berhenti 

mengonsumsinya. Saat anak-anak SD ini pertama kali melihatnya, maka mereka 

akan ketagihan dan akhirnya berulang kali menontonnya. Menonton pornografi ini 

dapat membuat otak menjadi adiktif pada porno dan mendorong mereka terus 

mencari hal-hal baru bahkan mungkin bersifat ekstrem, misalnya anak sudah berhenti 

menonton selama satu minggu, nantinya mereka juga akan mencari jalan agar bisa 

menontonnya kembali. Selain itu, anak-anak yang kecanduan pornografi ini akan 

mengalami degradasi intelektualitas. Faktor pendorong terjadinya hal itu, antara lain 

mudahnya akses internet (baik warnet atau rumah), kurangnya pendidikan 

menyangkut reproduksi di rumah maupun sekolah, dan yang terakhir adalah rasa 

keingintahuan anak itu sendiri. Tanda-tanda anak yang mulai kecanduan pornografi 

adalah anak-anak itu menjadi sering menyendiri dan saat disuruh orang tua mereka 

hanya menjawab dan tidak melakukannya. Selain itu yang dapat di amati secara 

langsung oleh guru sebagai pendidik anak adalah nilai-nilai anak di sekolah akan 

mengalami penurunan. Sirait menilai, bahaya yang paling sering terlihat menyangkut 

hal ini adalah terjadinya penyimpangan perilaku seksual. Minimal jika kecanduan 

sudah parah, mereka akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lihat di 

film.  

Dari assesmen awal yang dilakukan oleh peneliti kepada guru SDN X di 

kota Batu pada tanggal 18 Oktober 2010, sejumlah guru mengeluhkan bahwa 

beberapa murid di SD tersebut telah melakukan perilaku menyimpang yang 

seharusnya tidak dilakukan oleh anak yang duduk di bangku SD, yaitu mengkulum 

alat kelamin laki-laki. Berawal dari salah satu siswa berinisial Fh yang suka 

menonton video porno kemudian Fh mengajak teman-teman belajarnya untuk nonton 

bersama di rumahnya kemudian dia mempraktekkannya dengan teman-temannya. 

Kemudian teman-teman dari Fh mencari korban-korban lain untuk melakukan 

penyimpangan perilaku tersebut, sehingga semakin banyak siswa di sekolah tersebut 
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yang melakukan penyimpangan perilaku. Ditambah lagi banyak diantara mereka 

yang melakukan perbuatan tersebut di sekolah tepatnya di WC sekolah. 

Fh adalah seorang siswa korban dari kecanduan terhadap video porno 

sehingga fh mengalami penyimpangan perilaku seksual. Dalam usia Fh yang masih 

duduk dibungku sekolah dasar seharusnya Fh tidak memiliki dorongan seksual untuk 

melakukan perilaku seksual namun Fh sudah melakukannya dengan teman 

belajarnya. Hal ini juga terjadi pada siswa yang lainnya. Dalam usia yang seharusnya 

mereka tidak memiliki dorongan seksual, tapi mereka melakukannya dengan teman 

belajarnya. 

Dalam usia seperti itu anak-anak suka meniru yang mereka tonton. Menurut 

Bandura (dalam Hergenhahn dan Olson, 2008) tentang teori belajar observasional 

mengatakan bahwa manusia akan cenderung untuk meniru apa yang dilakukan orang 

lain dengan mengamati suatu obyek sikap tertentu. Manusia yang telah sempurna 

kemampuan kognitifnya dalam hal ini adalah orang dewasa, tidak hanya sekadar 

meniru hal yang diamatinya namun menjadikan obyek tersebut sebagai informasi 

yang akan diproses lagi secara kognitif sehingga dapat menghindari sesuatu yang 

buruk. Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa orang dewasa sudah memiliki 

kemampuan kognitif yang baik, sehingga apa yang diamatinya akan di timbang 

dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga mereka dapat 

menepatkan dengan baik perilaku mereka. Sedangkan anak-anak belum memiliki 

kemampuan kognitif yang baik sehingga tidak dapat memproses dengan baik pula 

tentang hal yang diamatinya sehingga akan cenderung pada perilaku yang 

menyimpang karena apa yang dilakukannya hanya meniru dari obyek yang 

diamatinya tidak memandang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, mereka 

belum mampu untuk menimbang informasi tersebut selayaknya orang dewasa. 

Tidak dapat dipungkiri fenomena diatas lepas dari pengawasan orang tua 

dan guru sebagai pendidik. Generasi penerus bangsa yang akan meneruskan 

perjuangan untuk membangun bangsa yang lebih maju, namun dalam kenyataannya 

mereka melakukan penyimpangan perilaku yang diakibatkan kurangnya perhatian 

dari pihak-pihak terkait. Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti 

bagaimana dampak psikologis yang ditimbulkan video porno kepada anak SD. Serta 
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faktor-faktor apa saja yang mendorong mereka untuk menonton video porno karena 

pada dasarnya anak yang masih duduk di bangku SD mereka belum mempunyai 

dorongan seksual yang harus dipenuhinya namun dalam kasus tersebut diatas mereka 

sudah memiliki dorongan seksual.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan di teliti 

adalah: 

1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi anak sekolah dasar menonton 

video porno 

2. Bagaimana dampak psikologis pada anak sekolah dasar yang menonton 

video porno 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab dan 

dampak psikologis pada anak sekolah dasar yang menonton video porno. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang faktor 

penyebab dan dampak psikologis anak sekolah dasar yang menonton video 

porno. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi Orang Tua dan Guru. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang faktor 

penyebab dan dampak psikologis anak sekolah dasar yang menonton video 

porno, dari informasi tersebut diharapkan orang tua dan guru dapat menjadi  

mediator utama untuk menyaring informasi yang pantas bagi anak-anak. 


