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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Hurlock (2003) remaja berasal dari kata latin adolescere (kata bendanya 

adolescentia yang berarti remaja) yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi 

dewasa”. Lebih lanjut Hurlock mengatakan bahwa masa remaja awal berlangsung kira-

kira dari 13 tahun sampai 16 tahun atau tujuh belas tahun, dan masa remaja akhir 

bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18, yaitu usia matang secara hukum. 

Sarwono (2008) mengatakan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak 

ke dewasa, bukan hanya dari arti psikologis tetapi juga fisik. Bahkan perubahan-

perubahan fisik yang terjadi itulah yang merupakan gejala primer dalam pertumbuhan 

remaja, sedangkan perubahan-perubahan psikologis muncul antara lain sebagai akibat 

dari perubahan-perubahan fisik itu.  

Menurut Hurlock (2003) tugas masa remaja adalah mencapai hubungan baru dan 

yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita, mencapai peran 

sosial pria dan wanita, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara 

efektif, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Salah 

satu tugas perkembangan masa remaja yang lainnya menurut Hurlock (2003) adalah 

ketertarikan akan seks atau perilaku seks. Menurut Udry (dalam Katchadourian, 1989) 

penyebab perubahan dorongan seksual remaja meningkat dikarenakan matangnya 
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kelenjar hipofisa yang merangsang pengeluaran hormon yang mempengaruhi organ-

organ reproduksi.  

Elkind dan Postman (dalam Fuhrmann, 1990) menyebutkan tentang fenomena 

akhir abad duapuluh, yaitu berkembangnya kesamaan perlakuan dan harapan terhadap 

anak-anak dan orang dewasa. Anak-anak masa kini mengalami banjir stres yang datang 

dari perubahan sosial yang cepat dan membingungkan serta harapan masyarakat yang 

menginginkan mereka melakukan peran dewasa sebelum mereka masak secara 

psikologis untuk menghadapinya. Tekanan-tekanan tersebut menimbulkan akibat 

seperti kegagalan di sekolah, penyalahgunaan obat-obatan, depresi dan bunuh diri, 

keluhan-keluhan somatik, kesedihan yang kronis, serta penyaluran emosi melalui 

kegiatan negatif seperti melihat tayangan pornografi. 

Downs (2005) dalam kamus Microsoft Encarta Reference menyatakan bahwa 

pornografi adalah segala sesuatu yang secara material baik berupa film, surat kabar, 

tulisan, foto, dan lain-lain, yang dapat menyebabkan timbulnya atau munculnya hasrat-

hasrat seksual. Pengertian yang sama dinyatakan pula dalam Ensiklopedia Britannica 

(2005) yang menyatakan bahwa pornografi adalah penggambaran perilaku erotik 

dalam buku-buku, gambar gambar, patung-patung, film, dan sebagainya, yang dapat 

menimbulkan rangsangan seksual. 

Tayangan pornografi di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. 

Perkembangan pengguna internet (net user) secara statistik semakin tahun semakin 

meningkat. Hal ini dikemukakan oleh hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
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Indonesia (APJII) yang bekerja sama dengan PusKakom Universitas Indonesia 

(Goenawan, 2015). Pertumbuhan internet semakin tidak bisa dibendung, data APJII 

menunjukkan pada tahun 2014 terdapat 88,1 juta pengguna internet dari total populasi 

252, 4 juta. Peningkatan ini mencapai 34,9 persen dari tahun sebelumya (APJII, 2015).  

Seiring dengan perkembangan net user di Indonesia, jumlah pengakses 

pornografi di Indonesia juga berkembang pesat. Menurut Darmansyah (2010) 

Indonesia menjadi juara trafik situs porno, terutama yang berasal dari perangkat 

teknologi ponsel berbasis android. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian dari Akbar 

(2015) yang menyatakan bahwa situs porno dari Amerika serikat merilis data 

pengunjung dari Indonesia melonjak 457 persen, tertinggi nomer dua setelah Turki 635 

persen. Penelitian lain yang dilakukan oleh Risman, Al- Madani, Yuhyina & Maisura 

(2015) menyatakan tidak kurang dari 98 persen anak-anak Indonesia pernah mengakses 

media-media berbau pornografi, sehingga Associated Press (AP) menobatkan 

Indonesia sebagai surganya pornografi kedua setelah Rusia. 

Pengakses terbanyak pornografi adalah remaja. Faiz (2014) menjelaskan bahwa 

sebanyak 95% remaja Indonesia mengakses konten pornografi. Hal itu diungkapkan 

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Dr. Sudibyo Alimoesa. Hasil survei 

yang dilakukan pada tahun 2013 tersebut lebih banyak dibandingkan data pada tahun 

2012 yang mencapai 87%. 
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Rohmawati (2008) menjelaskan bahwa paparan media massa berupa pornografi, 

baik cetak (seperti koran, majalah, buku-buku porno) maupun elektronik (meliputi TV, 

VCD, internet) dapat memberi pengaruh terhadap remaja untuk melakukan hubungan 

seksual pranikah. Andriani, Yasnani, dan Arum (2016) menyebutkan bahwa siswa 

yang mengakses media pornografi sebesar 92,2 % memiliki kecenderungan memiliki 

perilaku seksual beresiko sebesar 79,5% dan perilaku seksual tidak beresiko sebesar 

20,5 %, sedangkan siswa yang tidak mengakses media pornografi sebesar 7,8 % 

memiliki perilaku seksual beresiko sebesar 14, 3% dan perilaku seksual tidak beresiko 

sebesar 85,7 %. Supriati dan Fikawati (2009) menyatakan bahwa remaja yang 

mempunyai frekuensi paparan pornografi dengan tingkat sering (lebih dari satu kali 

seminggu) beresiko 5, 0 kali mengalami efek paparan dibandingkan dengan remaja 

yang frekuensinya lebih jarang (kurang lebih satu kali seminggu). 

Rasmiani (2014) menjelaskan bahwa sangat mudah untuk mengakses media 

pornografi seperti melalui televisi, surat kabar, majalah, dan internet. Internet 

merupakan media yang paling mudah digunakan oleh remaja karena informasi yang 

ada di internet tidak dibatasi umur, tempat dan waktu. Menurut Cooper (dalam 

Rahmawati, 2002) daya tarik akses pornografi semakin meluas karena tersedianya 

ruang privacy, efficiency, dan harmless sehingga mereka bebas mengeksplorasi aspek-

aspek seksualitas tanpa harus membuka diri dengan kemungkinan tertular penyakit. 

Selain itu adanya kemudahan serta terjangkaunya biaya dalam mengakses, lalu dapat 

keluar masuk sesuka hati, serta tidak dapat dikenali orang membuat perkembangan 
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akses pornografi semakin menghawatirkan dan darurat, sehingga memerlukan 

penanganan secara intensif. Ditambah lagi, akses pornografi juga bersifat convenience 

(sesuatu yang menyenangkan) sehingga cenderung menimbulkan efek kecanduan, dan 

bersifat escape, pelarian diri dari masalah yang dihadapinya. Lebih lanjut Cooper 

(dalam Rahmawati, 2002) mengatakan bahwa terdapat beberapa aspek yang harus 

dicermati dalam melihat seberapa tinggi kecenderungan individu dalam mengakses 

pornografi yaitu aspek aktivitas, refleksi, kesenangan dan kegairahan. 

Ada banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan pornografi dalam 

internet. Cyberporn adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua 

bentuk pornografi yang ada di internet. Selain itu menurut Doring (2012) ada juga 

istilah internet sexuality, adalah istilah yang merujuk kepada semua aktivitas seks yang 

dapat ditemukan di internet. Ada enam kategori internet sexuality: a) materi seksualitas 

secara explisit, hal ini termasuk erotisitas dan pornografi. b) pendidikan seks. c) 

hubungan seksual. d) budaya seks. e) toko seks (sex shop). f) pekerjaan seks. Internet 

sexuality adalah seks yang berbasis pada konten dan aktivitas yang dapat ditemukan 

pada internet. Istilah ini di bentuk berdasarkan berbagai jenis fenomena seks yang 

dihubungkan dengan dimensi pelayanan online dan aplikasi (seperti contoh: online 

chatroom dan jaringan). 

Pada dasarnya, internet secara signifikan menjadikan pornografi mudah 

ditemukan dan diakses. Lebih lanjut Doring (2012) mengatakan banyak negara 

menghadapi ancaman adanya distribusi pornografi, yang meliputi: (a) sirkulasi konten 
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(b) aliran pornografi dari negara lain karena globalisasi pasar online pornografi (c) 

penciptaan label pornografi secara independen, seperti website pribadi (d) 

pertumbuhan penyajian pornografi amatur yang dapat diaksees secara gratis, seperti 

film, foto, dan cerita.  

Kemasan pornografi dipasarkan dan dikonsumsi digolongkan berdasarkan genre 

tersendiri. Schell, Martin, Hung & Rueda (2007) mengatakan tiga tipe materi seksual 

internet yaitu: a) erotis (softcore), tayangan orang telanjang, dan gambar simulasi 

seksual. b) legal pornografi (hardcore) gambaran jelas alat kelamin dan hubungan seks, 

biasanya hanya boleh diakses orang dewasa. c) ilegal pornografi, meliputi pornografi 

anak, kekerasan seksual, distribusi dan produksi yang dianggap tindakan kriminal 

dibeberapa negara. Internet mengubah cara pandang pornografi, dan membuat 

pornografi tidak terasa tabu di sosial masyarakat sehingga muncul kontroversi dalam 

masyarakat, terciptanya peraturan pemerintah, dan gerakan anti pornografi dalam 

masyarakat. 

Hal ini semakin menghawatirkan pemerintah sehingga berbagai upaya telah 

dilakukan oleh pemerintah, diantaranya adalah adanya Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2008 tentang pornografi. Dalam tulisannya disurat kabar online Wiyati (2015) 

menjelaskan bahwa pemerintah telah berusaha memblokir konten-konten negatif yang 

tersebar di internet lebih kurang 800000 sampai 900000 situs yang hampir semuanya 

adalah konten pornografi.  
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Akses pornografi yang meningkat menimbulkan dampak banyaknya 

permasalahan yang terjadi. Supeno (dalam Junaidi, 2012) mengungkapkan bahwa 

permasalahan pornografi tidak hanya menimbulkan efek negatif pada remaja saja, akan 

tetapi juga berdampak buruk pada anak-anak. Lebih lanjut Supeno (dalam Junaidi, 

2012) mengatakan bahwa seringnya melihat tayangan pornografi, membaca majalah 

pornografi serta membaca buku-buku pornografi dapat meningkatkan gairah seksual. 

Supeno (dalam Junaidi, 2012) juga menghubungkan bahwa kekerasan seksual yang 

terjadi pada anak-anak akibat maraknya pornografi. 

Menurut Fagan (2009) remaja yang sering mengakses situs porno akan terpapar 

dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari, adapun dampak yang akan muncul yaitu 

remaja dengan akses pornografi yang tinggi akan memiliki kepercayaan diri rendah, 

pengakses pornografi akan rawan melakukan seks dan hamil sebelum pernikahan, 

mereka juga akan mudah terserang PMS (Penyakit Menular Seksual), baik pria, wanita, 

anak serta remaja yang melihat pornografi secara teratur memiliki toleransi yang lebih 

tinggi untuk seksualitas yang abnormal, termasuk perkosaan, agresi seksual dan seks 

bebas. 

Perilaku seseorang sebagian besar adalah berupa perilaku yang dibentuk dan juga 

perilaku yang dipelajari. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Skinner (dalam 

Alwisol, 2009) bahwa salah satu cara dari pembentukan perilaku adalah dengan 

membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang diharapkan. Rahmawati, Hadjam & 

Afiatin (2002) mengatakan bahwa akses dari pornografi yang dilakukan oleh seseorang 
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akan menimbulkan kecanduan sehingga menjadi sebuah hal yang biasa. Tayangan 

pornografi yang dianggap menyenangkan oleh sebagian besar orang akan 

menimbulkan kecenderungan, terlebih lagi mengakses internet lebih bersifat pribadi 

dimana orang lain tidak akan mengetahui apa yang sedang kita cari di intenet. 

Cooper (2002) menyatakan bahwa para pengakses situs porno yang cenderung 

mengalami intensitas tinggi berhubungan positif dengan kesepian, self-esteem yang 

rendah dan minimnya kemampuan mengontrol kebutuhan seks. Pengguna akses situs 

porno yang rentan dengan kecanduan adalah mereka yang memiliki tipe depresif, 

disstres emosional serta adanya masalah pada hubungan sosial dan kegagalan 

menemukan pemenuhan kebutuhan seksnya dan menemukan internet sebagai suatu 

mekanisme coping. 

 Intensitas yang terlalu sering dalam mengakses situs pornografi membuat 

seseorang akan mulai membentuk perilaku seperti yang mereka lihat. Dalam hal ini 

Bandura (dalam Alwisol, 2010) berpendapat bahwa pembentukan perilaku dapat 

dilakukan dengan cara peniruan (modelling), Terlebih lagi dewasa ini sebagian besar 

acara televisi, film serta sosial media selalu menyajikan contoh tingkah laku yang tidak 

terhitung yang mungkin mempengaruhi pengamatan seseorang, sehingga dari 

tayangan-tayangan tersebut akan berpontensi bagi pembentukan model tingkah laku 

penontonya. Bandura (dalam Boeree, 2010) berpendapat juga bahwa individu yang 

secara terus menerus menonton atau melihat tayangan serta tindakan secara berulang-

ulang, maka secara tidak langsung individu tersebut akan menirukan perilaku tersebut 
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Aplikasi dalam internet semakin beragam. Hal tersebut dapat menimbulkan 

dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Bigo live adalah aplikasi yang muncul 

untuk menyenangkan penikmat internet. Menurut Henry (2016) munculnya aplikasi 

berbasis live streaming seperti bigo dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. 

Sisi positif yang akan terjadi yaitu akan terjalinya komunikasi secara luas dengan 

pengguna lain. Pengguna bigo juga dapat mendapatkan hadiah ketika banyak 

mendapatkan penonton dari acara siaran langsunya. Selain dampak positif, dampak 

negatif yang muncul dalam bigo adalah prostitusi offline dan pornografi. Tidak hanya 

bigo, tayangan streaming lain yang mengarah pada pornografi adalah kitty live. 

Menurut Edinesia (2016) tayangan berbasis siaran langsung akan lebih banyak 

mempertontonkan adegan pornografi, hal ini dikarenakan semakin banyak penonton 

yang masuk ke akun pemilik nya maka semakin tinggi pula hadiah dan pendapatan 

yang di dapat.   

Tidak hanya melalui internet, film porno juga dapat mempengaruhi para 

penggunanya. Menurut Borrong (2007) film porno dapat mempengaruhi sikap dan 

perilaku remaja atau siswa. Sikap dan perilaku tersebut dapat terjadi apabila terdapat 

dorongan dalam diri remaja untuk menyaksikan tayangan dan mengintimidasi hal-hal 

yang terdapat dalam film porno. Remaja yang sering mengakses film porno 

mengakibatkan remaja sulit berkosentrasi dalam belajar, sehingga hasil belajarnya 

rendah. 
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Penelitian dari Darshan, Rao, Manickam, Tandon and Ram (2014) menyatakan 

bahwa individu yang sering mengakses pornografi dapat menimbulkan masalah yang 

membahayakan dimana hal tersebut dapat mengganggu psikologis, sosial dan 

pekerjaan. Salah satu akibat dari seringnya mengakses situs porno ini adalah sulit 

berinteraksi dengan orang lain. 

Secara historis, menurut Fontana (2013) fungsi dari agama adalah membimbing 

manusia dalam beretika dalam hidup. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa kepercayaan 

terhadap agama dan pengalaman spiritual yang merupakan akar dari religiusitas hadir 

dalam rangka memperluas kesejahteraan, hubungan positif, dan berperan dalam 

perkembangan kesehatan psikologis. Kepercayaan dan pengalaman spiritual berpotensi 

mempengaruhi tingkat kontrol diri, tingkat moral, hubungan sosial, gaya hidup, tujuan 

hidup, pandangan dalam hidup, kreatifitas, kerjasama sosial dan kelompok. 

Menurut Dister (1989) secara umum religiusitas adalah seberapa jauh individu 

mengamalkan ajaran-ajaran agamanya dan sebarapa jauh internalisasi agama dalam 

diri. Menurut Daradjat (1982) religiusitas merupakan bagian agama yang hadir dan 

terasa dalam pikiran dan dapat diuji melalui instropeksi diri yang kemudian tercermin 

dalam sikap dan perilakunya. Menurut Andisty dan Ritandyo (2008) tingkat religiusitas 

yang tinggi pada remaja ditunjukan dalam perilaku yang sesuai dengan ajaran agama 

yang dianutnya, karena memandang agama sebagai tujuan hidupnya, sehingga remaja 

berusaha menginternalisasikan ajaran agama dalam perilaku sehari-hari. 
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Individu dikatakan mempunyai tingkat religiusitas tinggi apabila terpenuhi 

dimensi-dimensi agamanya. Menurut Glock & Stark (1970) terdapat beberapa dimensi 

dalam religiusitas yaitu keyakinan, peribadatan, penghayatan, pengetahuan, dan 

pengalaman. Keyakinan, menggambarkan orang yang percaya terhadap kebenaran-

kebenaran ajaran agama yang dianutnya. Peribadatan meliputi pelaksanaan ibadah dan 

kesetian penganut agama terhadap kewajiban-kewajiban agamanya. Pengetahuan 

adalah pengetahuan penganut agama terhadap ajaran-ajaranya, kewajiban-

kewajibanya, kitab sucinya, dan tradisi-tradisi agamanya. Pengalaman dapat diartikan 

sebagai dimensi yang mengantarkan pemeluk agama kedalam kebenaran mutlak, yang 

bersifat ketuhanan. Penghayatan merupakan identifikasi terhadap dampak atau efek 

dari keempat dimensi dalam kehidupan sehari-hari. 

Jalaluddin (2001) memaparkan bahwa kehidupan religius akan cenderung 

mendorong remaja lebih dekat kearah hidup yang lebih baik, sedangkan sebaliknya 

bagi remaja yang kurang mendapat pendidikan serta siraman agama maka akan lebih 

mudah terbawa kondisi lingkungan yang ada disekitarnya. Remaja dengan religiusitas 

yang tinggi akan dapat membedakan pergaulan yang sehat dan tidak sehat. Nuandri 

dan Widayat (2014) mengemukakan bahwa religiusitas sangat efektif sebagai cara 

untuk menunda atau bahkan mencegah diri seseorang mengarah pada hal yang tidak 

diinginkan seperti menonton film pornografi, melakukan perilaku seksual pra nikah, 

konsumsi narkoba.  
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Religiusitas dapat mengontrol tindakan individu agar tidak melakukan hal-hal 

yang keluar dari norma yang ada seperti perilaku mengakses pornografi. Hal tersebut 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2014) bahwa semakin tinggi 

religiusitas maka semakin rendah kecenderungan perilaku mengakses pornografi di 

internet pada remaja, dan sebaliknya semakin rendah religiusitas maka semakin tinggi 

kecenderungan perilaku mengakses pornografi. 

Selain itu, keberadaan kontrol diri dapat dikategorikan sebagai salah satu  

pondasi dari segala kebaikan. Itu berarti keberadaan kontrol diri sangat penting dalam 

rangka pembentukan kebaikan dalam diri dan juga perisai atau pencegahan terhadap 

kebiasaan buruk dan perbuatan dosa. Menurut Baumeister & Exline (1999) ada tiga 

peran penting kontrol diri yaitu sebagai acuan atau konsepsi terhadap apa yang harus 

dilakukan agar sesuai dengan aturan yang berlaku, yang kedua kontrol diri bertindak 

sebagai monitoring terhadap apa yang dilakukan, serta yang ketiga adalah kontrol diri 

berperan sebagai kemampuan merubah diri sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. 

Hurlock (2003) menyatakan bahwa kontrol diri merupakan cara individu dalam 

mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya. Kontrol diri 

yang lemah akan menyebabkan perilaku negatif yang bertentangan dengan norma 

sosial. Di salah satu berita Online Bramantyo (2015) menuliskan bahwa banyak wanita 

yang diperkosa akibat lemahnya kontrol diri dari laki-laki setelah menonoton tayangan 

porno. Tidak hanya itu Aditya (2016) mengatakan dalam situs online bahwa seringnya 

menonton tayangan pornografi akan membuat kontrol diri lemah, hal ini seperti yang 
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terjadi pada kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang terjadi pada siswi SMP 

Bengkulu Yuyun. 

Menurut Tangney dkk (2004) kontrol diri mempunyai lima indikator yaitu: a) 

achievment dan task performance, individu yang mempunyai kontrol diri tinggi 

seharusnya lebih baik dalam hal nilai, belajar secara efektif dan menggunakan waktu 

luang dengan bijak. b) Impuls control, hal ini berkaitan dengan kontrol diri terhadap 

keinginan hati. Individu yang mempunyai kontrol diri tinggi cenderung mampu 

mengontrol kemaunya. c) Adjustment, berhubungan dengan penyesuaian diri individu 

terhadap lingkunganya. Kontrol diri yang tinggi harus sejalan dengan penyesuaian diri 

yang tinggi pula. d) Interpersonal relationship, kontrol diri yang tinggi 

mengindikasikan individu yang mudah bergaul, dan sukses dalam berbagai hubungan. 

e) Moral emotion, kontrol diri berhubungan dengan pengendalian emosi individu 

terhadap stimulus yang diterima dari lingkunganya. 

Kontrol diri mempunyai hubungan dengan perilaku remaja dalam mengakses 

pornografi. Hal tersebut seperti yang diungkapkan dalam penelitian Dewangga dan 

Rahayu (2015) bahwa terdapat hubungan negatif antara kontrol diri dengan 

cybersexual addiction yang menunjukan bahwa semakin rendah kontrol diri maka 

semakin tinggi tingkat cybersexual addiction.  

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa perilaku mengakses pornografi erat 

kaitanya dengan tingkat religiusitas (Short, Wetterneck & Kasper, 2014) pada remaja 

(Rahmawati, Hadjam, Afiatin, 2002; Mulyani, 2012; Wahyuni, 2014). Individu dengan 
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tingkat religiusitas yang tinggi akan menjaga segala perilaku yang mereka lakukan, 

sehingga terhindar dari permasalahan mengakses pornografi. Religiusitas menjadi 

kekuatan internal remaja ketika menghadapi perubahan-perubahan fisik dan psikologis 

yang dialami, dan dapat menjadi pengontrol bagi perilaku remaja. Religiusitas yang 

tinggi akan membuat remaja merasa lebih dekat dengan Tuhan, sehingga mereka akan 

berhati-hati dalam melakukan suatu perilaku (Hendrik, 2016). 

Perilaku mengakses pornografi bagi remaja tidak lepas dari bagaimana cara 

mereka mengontrol dirinya agar tidak mudah terjerumus ke dalam perilaku mengakses 

pornografi tersebut (Buzzel, Foss & Middleton, 2006) dan kontrol diri yang tinggi akan 

membuat remaja terhindar dari perilaku akses pornografi (Ariyanto, 2017; Dwiputra, 

2017). Remaja dengan tingkat kontrol diri yang tinggi akan menahan segala benturan 

yang bersifat negatif yang datangnya dari lingkungan sekitar, baik itu dari keluarga 

maupun teman sepermainan yang ada di lingkungan sekolah (Pradisukmawati, 2016).  

Remaja mempunyai rasa ingin tahu tentang pornografi, tanpa mengetahui 

dampak dari mengakses pornografi. Kontrol diri yang kuat dapat membuat remaja 

menghindari perilaku yang negatif yang dapat merusak hidupnya, termasuk perilaku 

akses pornografi (Herliana, 2018). Kontrol diri yang kuat akan membuat remaja mudah 

mengkondisikan segala kejadian yang ada di sekitar dirinya (Averill, 2013), sehingga 

dirinya tidak mudah terpengaruh untuk melakukan perilaku negatif yang berdampak 

buruk seperti pengaksesan pornografi. 
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Rahmawati dkk (2002) menelaah tentang hubungan perilaku mengakses situs 

porno dan religiusitas pada remaja. Dalam penelitiannya remaja disini hanya 

difokuskan pada usia 18-24 tahun yang duduk di bangku universitas dan secara aktif 

mengakses situs porno dari media internet. Penelitian lain dari Grubbs, Grants & 

Engelman (2019) meneliti tentang bagaimana peran pornografi, religiusitas dan kontrol 

diri dengan kecanduan pornografi. Penelitian ini berfokus pada pengguna internet aktif 

dengan latar belakang pendidikan sarjana. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah perilaku mengakses pornografi tidak hanya diukur dari sering nya 

mengakses situs pornografi dari internet saja, akan tetapi dari majalah, buku, maupun 

video. Tidak hanya itu, perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada subyek 

penelitian. Subyek penelitian yang diambil oleh peneliti adalah remaja yang duduk di 

bangku SMA di kota Semarang. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk lebih jauh mengetahui 

bagaimana hubungan antara religiusitas dan kontrol diri dengan perilaku akses 

pornografi pada remaja SMA.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis menyoroti adanya masalah 

yang ada yaitu, meluasnya pornografi di Indonesia yang semakin menghawatirkan dan 

krusial. Keberadaan religiusitas agama yang merupakan anti-tesis dari keberadaan 

pornografi begitu pula kontrol diri yang berperan aktif untuk menepis permasalahan 



16 
 

akses pornografi. Rumusan masalah yang muncul disini adalah apakah ada hubungan 

religiusitas dan kontrol diri dengan perilaku remaja dalam mengakses pornografi pada 

remaja SMA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 

religiusitas dan kontrol diri dengan kecenderungan mengakses pornografi pada remaja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 

pengetahuan psikologi khususnya psikologi perkembangan mengenai 

religiusitas, kontrol diri dan perilaku mengakses situs pornografi. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih efektif 

kepada peneliti, praktisi atau pemerhati kajian psikologi perkembangan, 

terutama terkait religiusitas, kontrol diri dan perilaku mengakses situs 

pornografi dan hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi serta hubungan antara 

ketiga variabel tersebut. 


