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Abstrak 

Pornografi di media adalah materi seks di media massa yang secara 

sengaja ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual. Bila seseorang 

mengkonsumsi pornografi sesekali dampaknya mungkin tidak akan terlalu besar. 

Yang menjadi masalah adalah bila orang terdorong untuk terus menerus 

mengkonsumsi pornografi, yang mengakibatkan dorongan untuk menyalurkan 

hasrat seksualnya pun menjadi besar. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan 

adalah dampak pornografi pada kalangan remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh paparan pornografi di media massa terhadap perilaku 

remaja di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

sampel 100 orang remaja. Teknik analisa data yang digunakan adalah regresi 

linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 

pada penelitian ini adalah Y = 3,384+ 1,695X . Bilangan konstanta  (a) sebesar 

3,384 dan koefisien terpaan pornografi di media massa sebesar 1,695 dengan t 

hitung 11,655  lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel 1,984 dan tingkat 

signifikansi 0,003 lebih kecil dibanding α = 0,05. Kemudian hasil uji determinasi 

diketahui bahwa bahwa nilai R= 0,762 dan koefisien determinasi (R square) (adalah 

sebesar 0,581 adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi, atau 0,762 x 0,762). 

Hal ini menunjukkan pengertian bahwa perilaku remaja (y) dipengaruhi sebesar 

57,7 persen oleh terpaan pornografi di media massa (x), sedangkan sisanya (42,3) 

dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini. 

 

Kata kunci: pornografi, media massa, perilaku, remaja  

 

 

Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi telah 

membawa dampak positif pada perkembangan kehidupan masyarakat. Namun, di 

sisi lain juga membawa efek negatif pada perkembangan masyarakat khususnya  
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remaja, terutama disebabkan oleh banyaknya konten media massa yang 

mengandung unsur-unsur pornografi. Banyak orang khususnya orang tua yang 

belum menyadari bahwa anak dan remaja di Indonesia telah terpapar pornografi 

dalam jumlah yang tidak bisa dibayangkan dan berpotensi menimbulkan 

kerusakan otak yang melebihi efek narkoba. 

Pornografi di media adalah materi seks di media massa yang secara 

sengaja ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual. Contoh-contoh pornografi 

di media massa adalah gambar atau foto wanita dengan berpakaian minim atau 

tidak berpakaian di sampul depan atau di bagian dalam majalah atau media cetak, 

kisah-kisah yang menggambarkan hubungan seks di dalam berbagai media cetak, 

adegan seks di dalam film bioskop, Video atau Video Compact Disc (VCD), dan 

sebagainya. 

Menurut Rumini (2004) masa remaja adalah masa peralihan dari masa 

anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/fungsi 

untuk memasuki usia dewasa. Penggolongan remaja menurut Thornburg (dalam 

Dariyo, 2004) terbagi menjadi tiga tahap yaitu remaja awal (usia 13 – 14 tahun), 

remaja tengah (usia 15 – 17 tahun), dan remaja akhir (usia 18 – 21 tahun). 

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 (1986, 

dalam ASA Indonesia 2005) konsumen utama pornografi (baik dari majalah, 

internet, tabloid, dan lain-lain) adalah remaja laki-laki 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). 
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Selama ini remaja umumnya telah menempatkan 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 (Cerita Remaja Indonesia, 2001). Rangsangan kuat dari 

luar seperti film–film seks (blue film), sinetron, games, 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). 

Dampak menonton film yang bersifat pornografi di VCD terhadap 

perilaku remaja dan anak-nak adalah terjadinya peniruan yang memprihatinkan. 

Peristiwa dalam film memotivasi dan merangsang kaum remaja dan anak-anak 

untuk meniru atau mempraktikkan hal yang dilihatnya, akibatnya remaja dan 

anak-anak menjadi semakin permisif terhadap perilaku dan norma yang ada 

(Rosadi, 2001). Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Roviqoh (2002) 

melaporkan bahwa responden yang terangsang setelah menonton tayangan porno 

sebesar 84,4 persen dan sebanyak 2,2 persen berakhir dengan melakukan 

hubungan seksual dan 31,5 persen melakukan onani/masturbasi. Dari 92 

responden yang terangsang oleh pornografi sebesar 90,2 persen terangsang karena 

adegan seks dalam film. Pornografi menyebabkan dorongan seksual tinggi pada 

responden remaja laki-laki sebesar 50,9 persen dan pada perempuan sebesar 5,1 

persen.  

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Supriati dan Fikawati (2009) 

menunjukkan bahwa sejumlah 83,3 persen remaja SMPN di Kota Pontianak telah 

terpapar oleh pornografi, dan dari yang terpapar sebanyak 79,5 persen mengalami 

efek paparan pornografi. Remaja yang mengalami efek paparan pornografi 

sebanyak 19,8 persen berada pada tahap adiksi, dari remaja yang adiksi 69,2 
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persen berada pada tahap eskalasi, dari yang eskalasi 61,1 persen berada pada 

tahap desensitisasi, dan dari yang desensitisasi 31,8 persen berada pada tahap act 

out. Faktor dominan yang berpengaruh pada efek paparan pornografi pada remaja 

SMPN di Kota Pontianak adalah jenis kelamin (laki-laki), kelas (tiga), waktu 

keterpaparan (baru) dan frekuensi paparan (sering).  

Sebagaimana fenomena serupa yang dihadapi oleh kota besar lainnya, 

Pekanbaru juga menghadapi masalah yang sama. Perkembangan teknologi yang 

sangat pesat menjadikan remaja di Kota pekanbaru memiliki kemudahan untuk 

memiliki dan mengakses media baik cetak maupun elektronik. Kondisi ini 

membuat remaja di Kota Pekanbaru tidak bisa menghindar dari paparan isi media 

termasuk kandungan pornografi.  Remaja yang biasanya banyak mengakses 

pornografi adalah mereka yang baru menginjak usia remaja yaitu mereka yang 

berusia antara 10 hingga 19 tahun. Pada usia tersebut mereka sedang memasuki 

masa pubertas sehingga rasa ingin tahu mereka terhadap sesuatu yang 

berhubungan dengan seksualitas sangat tinggi.  

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah di uraikan di atas, , 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh paparan 

pornografi di media massa terhadap perilaku remaja di Kota Pekanbaru. 

Tinjauan Pustaka 

Media Massa 

Menurut Cangara, media adalah sarana atau alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan definisi 

media massa sendiri adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari 

sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis 

seperti surat kabar, film, radio, dan televisi (Cangara, 2003). 

Media massa yang mengandung unsur pornografi yang saat ini banyak 

berkembang telah menjadi referensi pengetahuan dan pemahaman remaja, juga 

telah menjadi sumber pembelajaran utama mengenai seks dan kehidupan seksual. 

Pesan-pesan kehidupan seksual, seperti gaya hidup seks bebas, yang banyak 
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terdapat di media perlahan membentuk remaja menjadi pribadi yang terobsesi 

secara seksual. 

Terpaan Media 

Terpaan media diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang diterpa oleh 

isi media atau bagaimana isi media menerpa audiens. Terpaan media adalah 

perilaku seseorang atau audiens dalam menggunakan media massa. Perilaku ini 

menurut Blumler dalam Littlejohn (Rahayu, 2009: 28) dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti: 

1. Surveillance, yaitu kebutuhan individu untuk mengetahui lingkungannya. 

2. Curiosity, yaitu kebutuhan individu untuk mengetahui peristiwa-peristiwa 

menonjol di lingkungannya.  

3. Diversion, yaitu kebutuhan individu untuk lari dari perasaan tertekan, 

tidak aman, atau untuk melepaskan ketegangan jiwa. 

4. Personal identity, yaitu kebutuhan individu untuk mengenal dirinya dan 

mengetahui posisi keberadaannya di masyarakat. 

Terpaan media (media exposure) menurut Shore (1985 : 26) tidak hanya 

menyangkut apakah seseorang secara fisik cukup dekat dengan kehadiran media 

massa, tetapi apakah seseorang itu benar-benar terbuka terhadap pesan-pesan 

media tersebut. Terpaan media merupakan kegiatan mendengarkan, melihat, dan 

membaca pesan media massa ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian 

terhadap pesan tersebut, yang dapat terjadi pada tingkat individu ataupun 

kelompok. Sementara itu, Sari (1993 : 29) mengoperasionalkan terpaan media 

sebagai frekuensi dan durasi pada setiap jenis media yang digunakan. Terpaan 

media berusaha mencari data khalayak tentang penggunaan mediabaik jenis 

media, frekuensi penggunaan maupun durasi penggunaan atau longevity (dalam 

Ardianto, 2004).  

 Menurut pendapat Rosengren (1974) yang dikutip oleh Rakhmat (2003), 

penggunaan media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai 

media, jenis isi media yang dikonsumsi, dan berbagai hubungan antara individu 
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konsumen dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan media secara 

keseluruhan. 

Penggunaan media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam 

berbagai media, jenis isi media, media yang dikonsumsi atau dengan media secara 

keseluruhan (Rakhmat, 2003 : 66). Hubungan khalayak dan media juga meliputi  

atensi (attention) atau perhatian.  

Kenneth E. Andersen mendefinisikan perhatian sebagai proses mental 

ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat 

stimuli lainnya melemah. Apa yang kita perhatikan ditentukan oleh faktor-faktor 

situasional dan personal. Faktor situasional terkadang disebut sebagai determinan 

perhatian yang bersifat eksternal atau penarik perhatian (attention getter). Stimuli 

diperhatikan karena mempunyai sifat - sifat menonjol, antara lain (Rakhmat, 

2004) :  

a. Gerakan. Seperti organisme yang lain, manusia secara visual tertarik pada 

obyek-obyek yang bergerak.  

b. Intensitas stimuli. Setiap individu akan memperhatikan stimuli yang lebih 

menonjol dari stimuli yang lain. Misalnya warna merah pada latar 

belakang putih, tubuh yang tinggi diantara tubh yang pendek.  

c. Kebaruan (novelity). Hal-hal yang baru, yang luar biasa, yang berbeda, 

akan menarik perhatian. Beberapa eksperimen juga membuktikan stimuli 

yang luar biasa lebih mudah dipelajari atau diingat. Tanpa hal-hal yang 

baru, stimuli menjadi monoton, membosankan dan lepas dari perhatian.  

d. Perulangan. Hal-hal yang disajikan berkali-kali, bila disertai dengan 

sedikit variasi, akan menarik perhatian.  

 

Pornografi 

Pornografi menurut UU No. 38 tahun 2008 tentang Pornografi yang 

disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR pada 30 Oktober 

2008 adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, 

sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, 

syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui 
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berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang 

dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan 

dalam masyarakat. 

Menurut Soebagijo (dalam Supriyati & Fikawati, 2008), pornografi adalah 

segala bentuk produk media yang bernuansa seksual atau yang 

mengeksploitasikan perilaku seksual manusia. Sedangkan menurut kamus bahasa 

Indonesia merumuskan pornografi sebagai : (1) gambaran tingkah laku yang 

secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; (2) 

bahan bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan 

nafsu birahi/seks.  

Selanjutnya Soebagijo mengatakan jenis muatan pornografi yang terdapat 

di masyarakat, diantaranya: 

1. Sexually violent material, yaitu materi pornografi dengan menyertakan 

kekerasan. 

2. Nonviolent material depiciting degradation, domination, subordinaton or 

humiliation. Meskipun tidak menguanakan unsur kekerasan dalam materi 

seks yang disajikan akan tetapi di dalamnya terdapat unsur melecehkan 

perempuan. 

3. Nonviolent and nondegrading materials, dimana produk media yang 

memuat adegan hubungan seksual tanpa unsur kekerasan ataupun 

pelecehan terhadap perempuan. 

4. Nudity, yaitu materi pornografi dalam bentuk fiksi. 

5. Child Pornography adalah materi pornogarafi yang menampilkan anak-

anak dan remaja sebagai modelnya (dalam Supriyati & Fikawati, 2009). 

Remaja 

Masa remaja merupakan salah satu  periode dari  perkembangan manusia. 

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

masa dewasa yang meliputi perubahan biologik, perubahan psikologik, dan 

perubahan sosial. Di sebagian besar masyarakat  dan budaya masa remaja pada 
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umumnya dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun 

(Notoatmodjo, 2007).  Menurut Soetjiningsih (2004)  Masa remaja merupakan 

masa peralihan antara masa anak-anak yang dimulai saat terjadinya kematangan 

seksual yaitu antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun, yaitu masa 

menjelang  dewasa muda. 

Menurut Widyastuti, dkk (2009) berdasarkan sifat atau ciri 

perkembangannya, masa (rentang waktu) remaja ada tiga tahap yaitu:  

a.  Masa remaja awal (10-12 tahun), ciri-cirinya antara lain tampak dan 

memang merasa lebih dekat dengan teman sebaya, tampak dan merasa ingin 

bebas, tampak dan memang lebih  banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan 

mulai berpikir yang khayal (abstrak). 

b. Masa remaja tengah (13-15 tahun), dengan ciri-ciri antara lain tampak 

dan ingin mencari identitas diri, ada keinginan untuk berkencan atau ketertarikan 

pada lawan jenis, dan timbul perasaan cinta yang mendalam. 

c. Masa remaja akhir (16-19 tahun), ciri-cirinya adalah menampakkan 

pengungkapan kebebasan diri, dalam mencari teman sebaya lebih selektif, 

memiliki citra (gambaran, keadaan, peranan) terhadap dirinya, dapat mewujudkan 

perasaan cinta, memiliki kemampuan berpikir khayal atau abstrak 

Secara psikologi masa remaja merupakan masa persiapan terakhir dan 

menentukan untuk memasuki tahapan perkembangan kepribadian selanjutnya 

yaitu dewasa. Kematangan biologis remaja perempuan perdesaan biasanya diikuti 

dengan perkawinan usia belia yang mengantarkan remaja pada resiko kehamilan 

dan persalinan; sementara kematangan biologis remaja laki-laki dan perempuan di 

perkotaan dibayang-bayangi kemungkinan lebih dininya usia pertama aktif 

seksual, kehamilan tak diinginkan, aborsi tidak aman, infeksi saluran reproduksi 

termaksuk penyakit menular seksual dan akibat kecacatan yang dialami (Iswarati, 

2008). 

 



Seminar Nasional, FISIP Universitas Riau Pekanbaru, November 2013 
“Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial 
Dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa” 
 

Rumyeni, Evawani Elysa Lubis, Nova Yohana 

Perilaku 

Perilaku dari aspek biologi adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme 

yang bersangkutan. Jadi perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas 

dari pada manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, perilaku manusia antara lain yaitu 

berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian, dan lain sebagainya (Notoatmodjo, 

2007).  

Benyamin Bloom (1908) yang dijabarkan Notoatmodjo (2007), membagi 

perilaku manusia itu ke dalam tiga domain yaitu : a. pengetahuan (knowledge), b. 

sikap (attitude), c. tindakan atau praktik (prctice). Secara rinci dapat dijelaskan 

sebagai berikut :  

a. Pengetahuan (knowledge)  

Pengetahuan adalah hasil dari tahu, yang akan terjadi setelah seseorang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu, seperti melihat, 

mendengar, mencium, merasa, dan juga meraba. 

b. Sikap (attitude)  

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup 

terhadap suatu stimulus atau objek 

c. Tindakan atau Praktik (practice)  

Seperti telah disebutkan di atas bahwa sikap adalah kecenderungan untuk 

bertindak (praktik). Sikap belum tentu terwujud dalam tindakan, sebab itu 

terwujudnya tindakan perlu faktor lain, yaitu antara lain adanya fasilitas atau 

sarana dan prasaranan. Di samping faktor fasilitas, juga diperlukan faktor 

pendukung (support) dari pihak lain, misalnya dari teman, orangtua, dan lain-lain 

(Notoatmodjo, 2007). 

Menurut Rakhmat (2003) karakteristik perilaku dapat diklasifikasikan 

dalam 3 komponen sebagai berikut:  

1. Komponen kognitif, yaitu aspek intelektual yang berkaitan dengan apa 

yang diketahui oleh manusia. Komponen kognitif merupakan representasi 

apa yang dipercayai oleh individu. Ini dapat berupa pengetahuan, 
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pandangan, keyakinan, atau hal lain yang berhubungan dengan bagaimana 

orang mempersepsi (Sobur, 2003). 

2. Komponen afektif, yakni aspek emosional dari faktor sosiopsikologis. 

Menurut Sobur (2003), komponen afektif merupakan perasaan yang 

menyangkut aspek emosional terhadap objek. Objek dirasakan sebagai 

sesuatu yang menyenangkan atau tidak, berkualitas baik atau buruk, dan 

lain-lain. 

3. Komponen konatif, adalah aspek visional yang berhubungan dengan 

kebiasaan atau kemauan bertindak. Sobur (2003) mengatakan bahwa 

komponen konatif adalah kecenderungan tindakan seseorang, baik positif 

maupun negatif. Komponen ini berisi tendensi untuk bertindak atau untuk 

bereaksi sesuatu dengan cara tertentu. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah remaja yang tinggal di kota Pekanbaru yang berjumlah 

165.009 orang (Pekanbaru dalam angka, 2012), dengan ketentuan remaja usia 10–

19 tahun (remaja awal hingga remaja akhir). Jenis sampel yang  digunakan dalam 

penelitian ini adalah stratified sampling atau sampling berstrata dengan jumlah 

100 orang siswa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah dengan cara penyebaran kuesioner/angket dan dokumentasi. Sementara itu 

data yang dioeroleh dianalisa dengan dengan menggunakan regresi linear 

sederhana dalam program SPSS for windows versi 17. 

 

Hasil Penelitian 

 Pada peneltian ini karakterisrtik responden berdasarkan usia adalah remaja 

yang berumur 12 tahun hingga lebih dari 15 tahun. Remaja pada usia ini adalah 

siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.  Usia lebih dari 15 

tahun yang duduk di kelas 2 dan kelas 3 sekolah menengah atas dan sekolah 

menengah pertama mendominasi  dengan jumlah 64 orang. Sementara itu 

berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 48 orang atau 48 persen. Dan 
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responden perempuan berjumlah 52 orang atau 52 persen. Dari karakteristik 

responden yang nerupakan remaja berusia antara 13 tahun hingga 15 tahun ke atas 

dan termsuk pada kategori remaja tengah dan remaja akhir. Pada masa remaja 

tengah mencari identitas diri, ada keinginan untuk berkencan atau ketertarikan 

pada lawan jenis, dan timbul perasaan cinta yang mendalam. Sementara itu masa 

remaja akhir (usia 16-19 tahun) mereka lebih menampakkan pengungkapan 

kebebasan diri dan mencari teman sebaya lebih selektif. Berdasarkan sifat-sifat 

remaja tengah dan remaja akhir tersebut maka sangatlah mudah mereka di 

pengaruhi oleh media massa yang banyak mengandung konten pornografi.  

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Independent (Terpaan Pornografi di 

Media Massa) 

Terpaan pornografi di media massa dapat dijelaskan berdasarkan tiga 

indikator yaitu frekuensi, durasi dan perhatian. Pada indikator frekuensi ini (tabel 

1)  dapat diketahui bahwa responden sering melihat, mendengar dan membaca 

materi pornografi di media massa sebesar 76,6 persen.    

Tabel 1 

Frekuensi Terpaan Pornografi di Media Massa 

No Pernyataan Jawaban  Total 

 Skor 

% 

S R TS 

1 Saya sering melihat/ mendengar/ 

membaca materi pornografi di 

media massa 

42 46 12 230 76,6 

Sumber: data yang diolah, 2013 

Sementara itu untuk indikator durasi terpaan pornografi di media massa, 

ternyata para remaja lebih banyak lupa akan waktu. Pada saat mereka terkena 

terpaan konten pornografi di media massa, remaja tersebut selalu menjadi lupa 

waktu, biasanya lebih dari satu jam  ( 87,6 persen). Dan   waktu yang dihabiskan 

remaja untuk melihat, mendengar dan membaca konten pornografi di media 

massa  lebih banyak dibandingkan  dengan aktivitas lainnya ketika mengakses 

konten media massa (88,3). 
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Tabel 2 

Durasi Terpaan Pornografi di Media Massa 

No Pernyataan Jawaban Total % 

S R TS 

1 Ketika 

melihat/mendengar/membaca 

materi pornografi di media massa 

biasanya saya lupa waktu (biasanya 

lebih dari 1 jam) 

69 25 6 263 87,6 

2 Saya lebih banyak menghabiskan 

waktu untuk 

melihat/mendengar/membaca 

materi pornografi dibandingkan 

dengan aktivitas lainnya ketika 

mengkonsumsi media massa 

77 16 2 265 88,3 

Sumber: data yang diolah, 2013 

 Selanjutnya untuk terpaan pornografi ini dilihat juga indikator 

pehatiannya. Pada tabel  3  diketahui sebesar 82,6 persen remaja memberikan 

perhatian yang penuh pada saat mereka mengkonsumsi konten pornografi di 

medai massa.  

Tabel 3 

Perhatian terhadap Materi Pornografi di Media Massa 

Sumber: data yang diolah, 2013 

Pada saat mengkonsumsi konten pornografi di media massa tersebut 

remaja cenderung tidak melakukan aktivitas  lain, hal ini tertera pada angka 79,3 

persen. 

 

 

 

No Pernyataan Jawaban Total % 

S R TS 

1 Saya memberikan perhatian yang 

penuh ketika melihat/mendengar/ 

membaca materi pornografi di 

media massa 

62 26 10 248 82,6 

2 Saya tidak mengerjakan aktivitas 

yang lain ketika 

melihat/mendengar/ membaca 

materi pornografi di media massa 

54 33 10 238 79,3 
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Tanggapan Responden Terhadap Variabel Dependent (Perilaku Remaja)  

Pada  perilaku remaja yang merupakan varibel dependent pada penelitian 

ini di deskripsikan dalam tiga aspek, yaitu kognitif, afektif dan konatif. Pada 

aspek kognitif (tabel 4) sebesar 63,6 persen responden menjadi tahu berbagai 

macam perilaku seksual setelah mereka terterpa konten pornografi di media 

massa. Dan sebesar 65,6 persen remaja tersebut menjadi paham akan berbagai 

macam perilaku seksual setelah mengkonsumsi konten pornografi di media massa. 

 

Tabel 4 

 Aspek Kognitif 

No Pernyataan Jawaban Total % 

S R TS 

1 Dengan melihat/ mendengar 

/membaca materi pornografi di 

media massa saya menjadi tahu 

berbagai macam perilaku seksual 

30 31 39 191 63,6 

2 Dengan melihat/ mendengar/ 

membaca materi pornografi di media 

massa saya menjadi memahami 

berbagai macam perilaku seksual 

31 35 34 197 65,6 

Sumber: data yang diolah, 2013  

Aspek kedua dari variabel perilaku remaja adalah afektif, yaitu aspek 

emosional dari faktor sosiopsikologis. Pada tabel 5 dapat diketahui bahwa pada 

umumnya responden menyukai gambar, tayangan dan bacaan pornografi di media 

massa (82,3 persen). 

Tabel 5 

 Aspek Afektif 

No Pernyataan Jawaban Total % 

S R TS 

1 Saya menyukai gambar, tayangan 

dan bacaan pornografi di media 

massa 

60 27 13 247 82,3 

2 Saya ingin berulangkali melihat/ 

mendengar/membaca materi 

pornografi di media massa 

63 34 3 260 86,6 
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3 Ketika melihat/mendengar/membaca 

pornografi di media massa membuat 

perasaan saya senang. 

56 29 15 235 79,6 

4 Saya merasa terangsang setelah 

melihat/mendengar/ membaca materi 

pornografi di media massa 

51 19 28 219 73 

5 Pornografi di media massa 

mendorong saya untuk melakukan 

perilaku seksual seperti yang saya 

lihat/dengar/baca 

71 18 9 258 86 

Sumber: data yang diolah, 2013 

Pada aspek afektif ini juga diketahui bahwa responden ingin berulangkali 

melihat, mendengar dan membaca pornografi di media massa (86,6), dan sebesar 

79,6 persen responden merasa senang saat terterpa konten pornograi tersebut. 

Selain itu responden sebesar 73 persen merasa terangsang saat terterpa pornografi 

tersebut dan sebagian besar mereka (86 persen) merasa terdorong untuk 

melakukan perilaku seksual yang terdapat di konten pornografi di media yang 

mereka saksikan.  

Komponen ketiga dari varibel perilaku adalah aspek konatif atau 

kecenderungan bertindak dari responden.Pada tabel 6 diketahui bahwa setelah 

terterpa konten pornografi di media massa responden cenderung mempunyai 

keinginan untuk mengoleksi berbagai jenis konten pornografi di media massa 

yaitu sebesar 90 persen.   

Tabel 6 

Aspek Konatif 

 

No Pernyataan Jawaban Total % 

S R TS 

1 Setelah melihat/mendengar/membaca 

materi pornografi di media massa 

membuat saya ingin mengkoleksi 

berbagai jenis pornografi di media 

massa menjadi koleksi pribadi saya 

80 12 6 270 90 

2 Setelah melihat/mendengar/membaca 

materi pornografi di media massa 

membuat saya sering menghayalkan 

adegan seperti yg saya lihat, tonton, 

dan baca 

51 31 16 231 77 
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3 Saya pernah melakukan perilaku 

seksual seperti yang saya lihat 

dengar, dan atau baca di media massa 

85 9 4 277 92,3 

Sumber: data yang diolah, 2013 

Pada aspek konatif tersebut diketahu juga bahwa setelah terterpa konten 

pornografi di media massa responden sering menghayalkan adegan seperti yang 

disaksikannya di media tersebut (77 persen). Selain itu sebesar 92,3 persen 

responden pernah melakukan perilaku seksual seperti yang mereka saksikan di 

media massa. 

 

Uji Regresi Linear Sederhana 

Uji regresi linear sederhana yang telah dilakukan dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel 7. Berdasarkan tabel 7 terlihat hasil koefisien regresi 

linear sederhana, diperoleh nilai koefisien regresi pada penelitian ini adalah Y = 

3,384+ 1,695X . Bilangan konstanta  (a) sebesar 3,384 dan koefisien terpaan 

pornografi di media massa sebesar 1,695 dengan t hitung 11,655  lebih besar jika 

dibandingkan dengan t tabel 1,984 dan tingkat signifikansi 0,003 lebih kecil 

dibanding α = 0,05. 

 

Tabel 7  

Hasil Uji Linear Sederhana 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 3.384 1.108  3.056 .003 

Terpaan 

Pornografi 

1.695 .145 .762 11.655 .000 

 

Sumber: data yang diolah, 2013 

Berdasarkan perhitungan statistik yang diperoleh, hipotesis untuk 

penelitian ini adalah Ha yaitu terdapat pengaruh antara terpaan pornografi di media 

massa terhadap perilaku remaja di Kota Pekanbaru 
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Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi pada penelitin ini tampak pada tabel 8 berikut 

ini: 

Tabel 8 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 
F 

Change df1 df2 
Sig. F 

Change 

1 .762
a
 .581 .577 3.346 .581 135.8

50 

1 98 .000 

Sumber: Data yang diolah, 2013 

 

Berdasarkan tabel model summary dapat disimpulkan bahwa nilai R= 0,762 

dan koefisien determinasi (R square) (adalah sebesar 0,581 adalah pengkuadratan dari 

koefisien korelasi, atau 0,762 x 0,762). Hal ini menunjukkan pengertian bahwa 

perilaku remaja (y) dipengaruhi sebesar 57,7 persen oleh terpaan pornografi di 

media massa (x), sedangkan sisanya (42,3) dijelaskan oleh faktor lain di luar 

penelitian ini. Angka 57,7persen termasuk pada kategori sedang. 

 

Pembahasan 

Hasil penelitian ini telah menguatkan asumsi tentang dampak negatif yang 

diakibatkan oleh media massa terutama yang mengandung materi pornografi 

terhadap perilaku remaja. Usia remaja yang merupakan usia labil dimana dalam 

rentang usia tersebut remaja mulai mencari dan membentuk karakternya. Media 

massa merupakan salah satu sumber yang dijadikan referensi untuk mendapatkan 

pengetahuan dan sumber pembelajaran bagi remaja. Sayangnya konten media 

massa banyak sekali mengandung pesan-pesan kehidupan seksual, seperti gaya 

hidup seks bebas, sehingga perlahan dapat membentuk remaja menjadi pribadi 

yang terobsesi secara seksual. 

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa lebih dari 90persen remaja di 

Kota Pekanbaru telah mengakses materi pornografi di media massa pada usia 15 

tahun ke bawah. Hal ini senada dengan data yang dirilis oleh Komisi 

Perlindungan Anak pada tahun 2010 yang mendapatkan bahwa 97persen anak 



Seminar Nasional, FISIP Universitas Riau Pekanbaru, November 2013 
“Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial 
Dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa” 
 

Rumyeni, Evawani Elysa Lubis, Nova Yohana 

SMP dan SMA pernah menonton filem porno (kompas, 2012). Sedangkan media 

yang paling banyak mereka gunakan untuk mengakses materi pornografi adalah 

media internet (47persen). 

Beberapa alasan yang mendorong para remaja di Kota Pekanbaru dalam 

mengkonsumsi materi pornografi di media massa adalah rasa ingin tahu, dorongan 

dari orang lain, dan telah kecanduan. Kebanyakan dari remaja (56persen) 

mengaku mengakses materi pornografi atas dasar rasa ingin tahu mereka, dan 53 

persen remaja memperoleh materi tersebut dari temannya.  

  Pengaruh paparan pornografi di media massa terhadap perilaku remaja di 

Kota Pekanbaru meliputi ketiga aspek kognitif, afektif, dan konatif. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa lebih dari 60persen remaja mengetahui dan 

memahami materi pornografi karena terpapar dari media massa. 

 Selanjutnya dari aspek afektif, lebih dari 70persen remaja yang merasa 

menyukai,  ingin melihat materi tersebut berulang kali, merasa terangsang dan 

ingin melakukan adegan yang mereka lihat, dengar atau baca tersebut. Lebih 

lanjut hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh terpaan pornografi 

di media massa terhadap perilaku remaja untuk aspek konatif membuat remaja 

ingin mengkoleksi berbagai koleksi pornografi menjadi milik pribadinya dan 

92persen remaja mengaku telah melakukan aktivitas seksual seperti yang pernah 

mereka lihat, dengar, atau baca di media massa.  
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