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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi yang pesat 

memberikan banyak dampak besar bagi manusia, terutama pada pertukaran 

informasi dan memberikan kemudahan pada manusia dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari.  Aktivitas yang terpisah jarak, waktu, dan ruang dapat 

dipertemukan lewat perkembangan teknologi. Salah satu produk dari 

perkembangan teknologi adalah internet dan media sosial seperti facebook, 

twitter, whatsapp, line, instagram, snapchat, bigo live, BBM (Blackberry 

Messager), dll.  Adanya beberapa alternatif aplikasi dan internet, orang-

orang dapat mengakses berbagai macam informasi dan menyebarkan 

berbagai informasi keseluruh dunia.   

Internet dan media sosial sekarang sudah bebas diunduh dan 

digunakan untuk semua kalangan usia dari anak-anak sampai dewasa.  Hal 

ini terjadi akibat dari persaingan smartphone yang terus berkembang 

dengan harga relatif murah. Situasi ini membuat orang-orang dalam 

aktivitasnya sehari-hari  ketergantungan dengan smartphone. Riset 

Kominfo dan UNICEF pada SIARAN PERS NO. 

17/PIH/KOMINFO/2/2014 menunjukkan data baru yaitu 30 juta anak-anak 

dan remaja di Indonesia merupakan pengguna aktif internet dan media 

digital yang menjadi pilihan utama untuk saluran komunikasi dalam 

aktivitas sehari-hari.  Hasil studi menunjukkan 80 persen anak-anak dan 
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remaja di daerah perkotaan sering menggunakan media sosial dibandingkan 

di daerah pedesaan.  Kesimpulan yang diperoleh dari Riset Kominfo dan 

UNICEF pada SIARAN PERS NO.17/PIH/KOMINFO/2/2014 

menunjukkan remaja menduduki peringkat paling atas dalam menggunakan 

semua media sosial. Dibandingkan dengan perempuan, laki-laki sering 

menggunakan media sosial. Sebagaimana dikutip dari media digital 

Solopos.com pada berita Antara, Sabtu 24 April 2016, menururt Julie 

perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang menggunakan media 

sosial twitter yaitu 49% perempuan dan 51% laki-laki.  Pada media sosial 

facebook peminat paling aktif yaitu 59% laki-laki dan 41% perempuan.  

Berdasarkan kesimpulan data tersebut menunjukkan peringkat paling tinggi 

adalah masa remaja dan laki-laki. 

 Masa remaja menurut Hurlock (1992, h. 204-205) membagi kurun 

usia dalam dua bagian yaitu remaja awal dengan usia 13-16 tahun dan 

remaja akhir usia 16-18 tahun.  Maka dapat disimpulkan bahwa remaja 

yang bersekolah pada jenjang SMP, memasuki tahap remaja awal.  

Perkembangan tanda-tanda seksual sekunder remaja awal mulai muncul dan 

mencapai kematangan seksual.  Tahapan ini merupakan peralihan remaja 

awal mengalami masa pubertas. 

Usia remaja atau masa puber merupakan masa penting dalam proses 

perkembangan untuk menentukan pilihan hidup seseorang. Pada masa 

remaja mulai ada dorongan seksual yang akan terus meningkat. Menurut 

Teori Freud (dalam Feist & Feist, 2010, h.53) ketika seseorang memasuki 

masa remaja pada tahap genital adalah remaja mulai menyadari tujuan 

seksualnya dan masuk dalam fase infantil yang seluruh dorongan 
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seksualnya mengalami perubahan yang matang.  Remaja mempunyai rasa 

keingintahuan yang besar pada hal – hal yang baru dalam proses 

perkembangannya, seperti minat sosial dan minat seputar masalah seksual.  

Salah satunya stimulus yang diminati berupa mengamati, membicarakan, 

dan mempelajari masalah seksual.  Santrock (2007, h. 253) mengatakan 

bahwa  upaya memenuhi rasa hasrat seksual remaja, mereka bertanya-tanya 

tentang seks bahkan mengembangkan identitas seksual yang matang serta 

merasa rentan dan bingung selama kehidupan seksualnya. 

Menurut peneliti perkembangan remaja, Shirley Feldman dan Glenn 

Elliott (dalam Santrock 2002, h. 31) ada pesan-pesan ambivalen dari 

masyarakat untuk remaja mengenai seksual yang cukup membingungkan.  

Para remaja masih dianggap lugu secara seksual akan tetapi mereka 

memiliki gambaran mengenai pengetahuan seksual. Pesan yang 

disampaikan adalah seseorang boleh bereksperimen tentang seks, 

bersenang-senang tetapi dipastikan bahwa bisa mempertahankan standart-

standart kedewasaan dan keselamatan yang tinggi. Oleh karena itu, remaja 

melewati tugas perkembangan berat ini dalam masyarakat yang belum 

mampu bersepakat tentang berapa banyak dan jenis pendidikan seks yang 

sudah diberikan pada remaja.  Masyarakat juga menyetujui adanya 

kekuatan dan daya tarik isu-isu seksual dalam media sosial.  Remaja harus 

selektif dalam mengkonsumsi pengetahuan seksual.  Media sosial seperti 

pornografi merupakan jalan yang paling mudah untuk para remaja 

khususnya laki-laki dalam melihat dan mempelajari pengetahuan seksual.  

Perilaku konsumsi pornografi inilah yang secara tidak langsung 

memengaruhi perkembangan proses seksual mereka.  
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Di Indonesia saat ini, situs-situs pornografi masih dapat diakses 

sehingga membuat remaja khususnya laki-laki dapat melihat, mengunduh 

dan menjadi konsumen pornografi.  Studi deAngelis (dalam Ardian, 2010, 

h. 1) menunjukkan ada 40% remaja dan anak-anak mengakses situs porno 

baik disengaja maupun tidak disengaja.  Begitu juga sama halnya yang telah 

diungkapkan dalam penelitian Raviqoh (Supriati & Fikawati, 2009, h. 49) 

di sekolah tingkat pendidikan SMA di Jakarta, sebagain remaja sebanyak 

44% terpapar pornografi pertama kalinya pada usia 13 tahun. Data yang 

sudah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa remaja laki-laki paling 

banyak mengkonsumsi pornografi. Berdasarkan data di atas dapat 

disimpulkan remaja laki-laki kemungkinan menyalahgunakan media sosial 

untuk mengkonsumsi situs-situs pornografi. Menurut ASA (Aliansi 

Selamatkan Anak) Indonesia, bahwa di Indonesia tidak ada kejelasan yang 

signifikan mengenai peraturan pornografi. Berdasarkan BKKBN pada tahun 

2004 Negara Indonesia menjadi peringkat kedua setelah negara Rusia yang 

paling rentan terhadap penetrasi pornografi pada anak-anak (Supriati & 

Fikawati, 2009, h. 49).  Pada akhirnya, Indonesia menjadi populasi yang 

sangat besar bagi sasaran pornografi. Menurut Attorney General’s Final 

Report on Pornography (Supriati & Fikawati, 2009, h. 49) konsumen 

pornografi yang melihat dan membaca melalui majalah, internet, tabloid, 

dan lain-lain merupakan remaja laki-laki yang berusia 12-17 tahun.  

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa frekuensi terbanyak dalam 

mengkonsumsi pornografi adalah remaja laki-laki yang mulai usianya 12-

17 tahun. 
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Dampak yang terjadi apabila perilaku konsumsi pornografi terus 

dilakukan yaitu adanya berbagai kasus kekeresan seksual yang terjadi pada 

remaja (Cerita Remaja Indonesia, dalam Supriati dan Fikawati, 2009, h. 

49). Rangsangan yang sangat kuat keluar dari film-film seks (blue film), 

tayangan sinetron, buku-buku bacaan dan majalah-majalah bergambar seksi 

memperlihatkan tubuh telanjang, godaan dan rangsangan dari laki-laki.  

Fakta dari media sosial dari detiknews.com Sabtu, 18 Juni 2016 

memberitakan ada remaja berumur 15 tahun yang dicabuli oleh belasan 

bocah di Sukabumi akibat pengaruh pornografi, karena pelaku mengajak 

korban untuk menonton film porno sebelum melakukan pencabulan 

terhadap korban. Berita dari Okezone News hari Senin, 07 Maret 2016 

mengatakan anak siswa SMP mayoritas sudah mengalami kecanduan film 

porno dari gadget yang dimilikinya, sehingga pengawasan dari orangtua 

minim. Menurut Kartono (Supriati dan Fikawati, 2009, h. 49) pengamatan 

secara langsung pada perbuatan seksual yang mengakibatkan memuncaknya 

atau semakin tinggi reaksi-reaksi seksual itu mengakibatkan kematangan 

seksual anak lebih cepat.  Dari data BKKBN, 2004 bahwa remaja laki-laki 

yang sudah melakukan berhubungan seks, salah satu faktornya adalah 

terpengaruh dari menonton film porno (Supriati dan Fikawati, 2009, h. 50). 

Menurut Santrock (2002, h. 32-33) pengaruh akibat mengonsumsi 

pornografi pada remaja laki-laki juga berdampak pada aspek pendidikan 

seperti menurunnya konsentrasi belajar di sekolah, tidak fokus mengikuti 

pembelajaran di sekolah, melalaikan tugas sekolah, mengerjakan tugas 

sekolah sambil menonton video pornografi, dll.  Selain itu juga berdampak 

pada perilaku seksual seperti berimajinasi, fantasi seksual, masturbasi, 
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rancap, onani dll. Adanya pernyataan tersebut menyakinkan perilaku 

konsumsi pornografi yang berlebihan mempunyai dampak yang buruk bagi 

perkembangan remaja laki-laki dalam mengontrol diri pada seksual. 

Beberapa hasil wawancara yang dapat memperkuat bahwa perilaku 

konsumsi pornografi membuat para remaja laki-laki memiliki rasa 

keingintahuan dan hasrat untuk melakukan hubungan seks. Peneliti 

mewawancarai tiga orang remaja laki-laki serta merangkum hasil 

wawancara dari beberapa subyek yang tingkat pendidikan sama.  

Subjek X dengan usia 13 tahun (Jumat, 07 Oktober 2016 di Rumah 

Subjek X) mengatakan membuka situs porno bersama teman-teman setelah 

pulang sekolah, frekuensi yang dilakukan sebanyak sebulan sekali, durasi 

sekitar lima menit, dapat menonton sampai dua kali, media yang digunakan 

seperti instagram, line serta internet.  Sensasi yang dirasakan untuk melihat 

pornografi biasa saja, akan tetapi setelah selesai menonton ada rasa ingin 

melakukan hubungan seks dan masturbasi.  Apabila teringat Tuhan maka 

ada rasa naluri bersalah, kadang-kadang juga ingin melihat sendiri jika 

dirumah sendirian. Mereka mengontrol diri untuk tidak melakukan 

hubungan seks atau masturbasi dengan cara tidur, main game online, atau 

nonton tv.   

Subjek Y dengan usia 14 tahun (Jumat, 07 Oktober 2016 di Rumah 

Subjek Y) mengatakan menonton situs porno karena diajak oleh teman-

teman, terkadang teman membuka salah satu link kemudian diperlihatkan.  

Tempat untuk menonton di rumah teman, frekuensi jarang menonton film 

porno hanya kadang-kadang saja, durasi juga hanya lima menit.  Ketika 

menonton situs porno, terpikirkan juga masalah hubungan pribadi dengan 
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Tuhan, ada rasa kurang kerjaan saat melihat situs porno. Aplikasi yang 

digunakan biasa lewat instagram atau line. 

Subjek Z dengan usia 14 tahun (Senin, 10 Oktober 2016 di Rumah 

Subjek Z) mengatakan bahwa menonton situs porno biasanya lewat 

internet, web, link, line, dan instagram.  Hanya rasa penasaran saja, kalau 

ingat Tuhan juga merasa berdosa. Frekuensi yang dilakukan juga jarang 

paling sebulan sekali, durasinya hanya 3-5 menit saja.  Hasrat jika 

menonton biasa, tetapi ada rasa untuk melakukan hubungan seks dan 

masturbasi.  

Pengaruh perilaku konsumsi pornografi terhadap remaja laki-laki 

dari hasil data wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pornografi yang 

beredar tidak dapat ditentukan batasannya, dikarenakan sulit dalam 

membuat garis-garis tegas dalam peraturan peredaran pornografi. Remaja 

laki-laki dengan mudah mengkonsumsi situs-situs porno lewat beberapa 

aplikasi. 

Menurut Mutiaratu (2009, h. 20-27) faktor-faktor yang 

mempengaruhi pornografi pada remaja laki-laki biasanya pada seseorang 

yang pergaulan bebas, memperoleh video cakram padat (VCD), orangtua 

yang lepas pengawasan sehingga membuat anak-anak menikmati tayangan 

tidak senonoh, dan situs-situs porno saat mencari data untuk mengerjakan 

tugas sekolah. Situasi ini membuat volume maupun intensitas pengaruh 

pornografi di kalangan remaja laki-laki meningkat. Beberapa hal yang 

menyebabkan remaja laki-laki mengkonsumsi pornografi yaitu 

pembentukan identitas seksual yang terjadi pada masa remaja.  Selama 

masa perkembangan identitas seksualnya membuat remaja mudah 
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terpengaruh pada hal-hal informasi seksualitas seperti pornografi. Remaja 

yang terpengaruh pornografi memberikan dampak yang buruk untuk masa 

depannya, perasaan pada dirinya dan jasmani, salah informasi tentang 

seksualitas dan perubahan perilaku.  

Melihat situasi perkembangan remaja saat ini, mulai meningkat rasa 

keingintahuannya untuk mengamati, melakukan, mempelajari masalah 

seksualitas, sehingga perlu ada kontrol diri, karena bahaya dari pengaruh 

pornografi dan akibat-akibat negatif  dapat memengaruhi proses 

perkembangan remaja laki-laki. Guttfredson dan Hirschi (dalam Buzzel, 

Foss & Middleton, 2006, h. 100) meneliti bahwa efek dari enam dimensi 

kontrol diri pada berbagai perilaku konsumsi pornografi termasuk perilaku 

negatif seksual, yang mana tindakan tersebut mungkin lebih atau kurang 

dipengaruhi oleh kontrol diri. Studi mengenai kontrol diri yang rendah telah 

mengidentifikasi karakteristik perilaku pornografi yang muncul akibat dari 

kegagalan dalam bersosialisasi (Buzzel, dkk. 2006, h. 99).   

Rice (dalam Gunarsa, 2009, h. 262) pada masa remaja terdapat dua 

hal penting yang menyebabkan remaja laki-laki melakukan kontrol diri. 

Pertama, hal yang bersifat eksternal antara lainnya perubahan lingkungan 

sekitarnya dan yang kedua bersifat internal seperti tipe kepribadian atau 

karakteristik dalam diri remaja laki-laki yang membuat remaja tersebut 

memiliki gejolak lebih tinggi dibandingkan dengan masa perkembangan 

remaja lainnya. 

Menurut Chapple (dalam Buzzel, dkk. 2006, h. 99) bahwa kontrol 

diri yang rendah mempunyai efek langsung maupun tidak langsung pada 

berbagai perilaku seksual remaja, seperti memiliki banyak pasangan seks 
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dikarenakan mereka mengkonsumsi pornografi yang berlebihan.  Secara 

umum, kontrol diri (Aviyah & Farid, 2014, h. 127) merupakan suatu 

aktivitas pengendalian tingkah laku pada seseorang. Kontrol diri 

mempunyai kemampuan untuk membimbing, menyusun dan mengarahkan 

bentuk perilaku positif pada seseorang.  

Kontrol diri atau self control menurut Chaplin (2009, h. 451) adalah 

kemampuan untuk mengarahkan atau mengendalikan, dan membimbing 

perilaku seseorang dimana kontrol diri tersebut dapat menekan munculnya 

perilaku impulsif. Kontrol diri juga memiliki kemampuan untuk 

mengendalikan diri dan mengarahkan perilaku seseorang ke arah yang 

positif.  Kontrol diri diharapkan menjadi salah satu penghubung yang baik 

untuk menghindari penyimpangan perilaku yaitu perilaku konsumsi 

pornografi yang berlebihan. 

Menurut  Aviyah & Farid (2014, h. 127) kontrol diri memiliki 

berbagai macam-macam kemampuan untuk mengurangi perilaku 

menyimpang negatif. Antara lain kemampuan mengambil keputusan 

kemampuan mengantisipasi suatu kejadian atau peristiwa, kemampuan 

mengontrol kognitif, kemampuan mengontrol perilaku impulsif. Hal ini 

menunjukkan bahwa kontrol diri yang sesuai dengan perilaku konsumsi 

pornografi yakni mengantisipasi suatu kejadian atau peristiwa 

mengkonsumsi pornografi yang berlebihan. Kesimpulan dari pernyataan di 

atas, jika tingkah laku konsumsi pornografi pada seseorang tinggi maka 

kontrol diri yang dimiliki rendah atau sebaliknya. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti  hubungan 

kontrol diri dan perilaku konsumsi pornografi pada remaja laki-laki.  Data 
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yang sudah disajikan sangatlah kuat peran remaja laki-laki dalam 

mengkonsumsi pornografi dari media sosial yang saat ini menarik dan 

mudah dijelajah. Kontrol diri juga berhubungan dalam mengendalikan 

perilaku konsumsi pornografi pada remaja laki-laki. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “hubungan kontrol diri dengan perilaku konsumsi 

pornografi pada remaja laki-laki”. 

 

B. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris hubungan kontrol 

diri dengan perilaku konsumsi pornografi.         

C. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan hasil penelitian bagi 

bidang psikologi perkembangan dan kesehatan, terutama dalam hal 

kontrol diri pada remaja laki-laki terhadap perilaku konsumsi 

pornografi.   

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dampak 

negatif pada remaja laki-laki yang fokus pada konsumsi pornografi, 

yang berkaitan dengan kontrol diri.


