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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia telah menunjukkan perilaku seksual sebagai kebutuhan dasar, ini 

dikarenakan seksualitas merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia 

untuk melanjutkan keturunannya (Husain & Qureshi, 2016). Perilaku seksual 

didefinisikan sebagai kegiatan yang menyebabkan munculnya gairah seksual dan 

sebagai penyaluran ekspresi sebagai makhluk seksual (Rathus, dkk dalam Husain, 

2016). Setiap orang melibatkan diri dalam berbagai kegiatan seksual berdasarkan 

kepentingan pribadi mereka masing-masing (Husain & Qureshi, 2016). Secara 

sosiologis diakui bahwa perilaku seksual tidak dibentuk secara individual, tetapi 

merupakan bagian dari proses imitasi, identifikasi, ataupun sosialisasi nilai di 

masyarakat (Potter & Perry, 2004). Setiap aktivitas seksual dapat mencapai empat 

fase seksual manusia, yaitu fase terangsang (excitement phase), fase datar (plateau 

phase), fase orgasme (orgasm phase), dan fase resolusi (resolution phase)  

(Husain & Qureshi, 2016). Salah satu faktor terbesar yang dapat membuat 

seseorang mencapai empat fase seksual ialah perkembangan teknologi yang 

sangat pesat, dimana akses konten pornografi cukup banyak tersedia (Husain & 

Qureshi, 2016). 
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Awal mula pornografi muncul diperkirakan sudah ada sejak era paleozoik 

sekitar 35.000 tahun yang lalu dengan bentuk lukisan, puisi, pahatan, dan artefak-

artefak lain yang memotret gambar-gambar seksual secara eksplisit, seperti yang 

ditemukan pada peninggalan artefak yunani, roma, mesir, dan peradaban lain 

(Ruzgyte, 2015). Semenjak awal mula kemunculannya, perkembangan pornografi 

yang awalnya dianggap sebagai karya seni, kini telah berubah menjadi industri 

yang memiliki keuntungan yang menggiurkan, seperti dalam film maupun 

produk-produk komersil lainnya (Ruzgyte, 2015). Mengikuti perkembangan 

teknologi, di era ini pornografi dapat diakses dengan mudah melalui berbagai 

macam situs pencarian. Sudah sejak tahun 1980 dan fenomena pornografi di 

internet menjadi populer, bahkan di tahun 1991 yang dinobatkan sebagai salah 

satu industri online dengan penghasilan terbaik, bahkan pada tahun 2011 

diperkirakan keuntungan dari hasil bisnis tersebut sudah menembus angka 4,9 

bilion US dolar  (Ruzgyte, 2015). 

Cooper (dalam Weiten & Llyod, 2006) menyebutkan bahwa situs porno di 

dunia pada tahun 2000 terdapat sekitar 28.000 situs, dan pada tahun 2006 terjadi 

kenaikan sebanyak 100.000 situs. Sedangkan pada tahun 2007 terjadi peningkatan 

sekitar 1,3 milliar situs porno di seluruh dunia yang terdapat di internet. 

Sedangkan di Indonesia jumlah situs porno meningkat dari 22.100 situs pada 

tahun 1997 menjadi 280.000 situs pada tahun 2000 atau melonjak 10 kali lipat 

dalam kurun waktu tiga tahun (Soebagijo, 2008). Hasil survei yang dilakukan 

PornHub, mengatakan, pada tahun 2015 dan 2016 Indonesia menduduki ranking 

kedua di dunia sebagai pengakses konten pornografi setelah India ungkap 
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Koordinator Nasional End Child Prostitution and Trafficking Indonesia, Ahmad 

Sofian dalam keterangan tertulisnya (dalam Jawapos.com, 2018). Setelah 

sebelumnya ditahun 2007 menduduki peringkat kelima dan tahun 2009 

menduduki peringkat ketiga (Az Zahrah, dkk. 2017). Data tersebut membuktikan 

bahwa pengakses konten porno di Indonesia semakin meningkat pada tiap 

tahunnya (Az Zahrah, dkk. 2017). 

Situs di internet sendiri terdapat lebih dari 1,3 miliar halaman situs 

pornografi dalam jaringan Internet (Bunga, 2011). Sebanyak 60 persen dari 1 

miliar pengguna internet dunia membuka situs porno saat online (Bunga, 2011). 

Usia rata-rata pertama kali perempuan menonton pornografi adalah 13 tahun 

sedangkan laki-laki pada usia16 tahun (Lim dkk, 2017). Kementrian Komunikasi 

dan Informatika menyatakan bahwa pengakses video porno paling besar terdapat 

pada kalangan siswa dan mahasiswa (Amarullah, dalam Agustina & Hafiza, 

(2013)). Daneback, dkk (2005) menemukan pengguna pornografi terbanyak 

adalah usia 18 sampai 24 tahun. Pornografi adalah hal yang paling di gemari dan 

diakses oleh generasi muda, mulai dari siswa sekolah sampai dengan mahasiswa 

(Agustina & Hafiza, 2013).  

Weinber, dkk (2010) mengemukakan bahwa ketika mereka melihat video 

porno pertama kali mereka akan merasa jijik, tetapi setelah mereka terpapar terus-

menerus mengkonsumsi video porno, maka semakin lama, mereka merasa hal 

yang mereka rasa menjijikan akan menjadi hal yang normal. Weinber, dkk (2010) 

menyebutkan bahwa seseorang yang telah melihat pornografi memiliki 

kecenderungan ingin melakukan perilaku atau adegan yang sama dengan yang ia 
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lihat di video porno yang ditontonya. Hal tersebut dapat mempengaruhi preferensi 

praktek seksual seseorang (Weinberg, dkk, 2010). Dengan demikian pornografi 

tidak hanya berfungsi sebagai pengalaman belajar, tetapi sumber pemberdayaan 

erotis untuk membangun kepercayaan diri agar bisa mencoba hal-hal baru 

(Weinberg, dkk, 2010). Hal ini diartikan sebagai preferensi praktek seksual 

(Weinberg, dkk, 2010). Preferensi adalah kecenderungan untuk memilih disukai 

dari pada perilaku yang lain (Porteus, 1997). Preferensi merupakan bagian dari 

pembentukan keputusan dari suatu individu. Beberapa komponen dalam 

membentuk preferensi ialah persepsi, sikap, nilai, kecenderungan (Porteus, 1997). 

Empat komponen itulah yang mempengaruhi dalam mengambil keputusan 

seseorang (Porteus, 1997). Preferensi praktek seksual dalam film pornografi 

paling banyak ditiru ialah Vaginal sex, Oral sex, Sex-provoking talks, Sex-

provoking voices, dan Sexual fantasies (Husain & Qureshi, 2016). 

Adapun yang dimaksut dengan pornografi, menurut Pasal 1 angka 1 RUU 

Pornografi merumuskan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, 

tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, 

atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau 

pertunjukan dimuka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual 

yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 

Ester, (2017) Kementrian Komunikasi dan Informatika menyatakan telah  

melakukan pemblokiran sebanyak 767 ribu situs porno pada tahun 2015 dan 

pemblokiran terus meningkat hingga 773 ribu ditahun 2016. Hal ini baru dua 

persen dari keseluruhan jumlah website dengan konten porno yang berkisar 28-30 
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juta halaman web, dan diiringi dengan peningkatan 7 ribu situs baru setiap 

harinya. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini dilakukan karena melihat 

pornografi memiliki dampak negatif. Bergner & Bridges, (2002) melaporkan 

bahwa selama 10 tahun terakhir ini, isi dari konten pornografi secara konsisten 

menunjukkan gambaran agresifitas seksual dan kekuasaan perbedaan antara pria 

dan wanita . Sebanyak 48,8% dari adegan mengandung agresi verbal yang terdiri 

dari penghinaan, ancaman, dan bahasa koersif (pemaksaan yang berupa ancaman 

atau kekerasan) dan 88,2% dari adegan mengandung agresi fisik seperti 

menampar, dipaksa tersedak selama fellatio (Wright, Tokunaga, & Kraus, 2016). 

Hal tersebut membuat perempuan hanya terlihat sebagai objek seksual dan 

kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang normatif (Wright, Tokunaga, & 

Kraus, 2016). Proses tersebut menjelaskan bahwa semakin sering seseorang 

melihat konten pornografi akan meningkatkan kecenderunganya untuk melakukan 

kekerasan seksual (Wright, Tokunaga, & Kraus, 2016). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Selama beberapa tahun terakhir perkembangan yang sangat pesat ialah 

teknologi, hal ini mempengaruhi akses konten pornografi cukup banyak tersedia 

(Husain & Qureshi, 2016). Hasil survei yang dilakukan PornHub, mengatakan, 

pada tahun 2015 dan 2016 Indonesia menduduki ranking kedua di dunia sebagai 

pengakses konten pornografi setelah India ungkap Koordinator Nasional End 

Child Prostitution and Trafficking Indonesia, Ahmad Sofian dalam keterangan 
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tertulisnya (dalam Jawapos.com, 2018). Daneback, dkk (2005) mengemukakan 

bahwa pengguna pornografi terbanyak adalah usia 18 sampai 24 tahun. Pornografi 

adalah hal yang paling di gemari dan diakses oleh generasi muda, mulai dari siswa 

sekolah sampai dengan mahasiswa (Agustina & Hafiza, 2013). 

Weinber, dkk (2010) menyebutkan bahwa seseorang yang telah melihat 

pornografi memiliki kecenderungan ingin melakukan perilaku atau adegan yang 

sama dengan yang ia lihat di video porno yang ditontonya. Dengan demikian 

pornografi tidak hanya berfungsi sebagai pengalaman belajar, tetapi sumber 

pemberdayaan erotis untuk membangun kepercayaan diri agar bisa mencoba hal-

hal baru (Weinberg, dkk, 2010). Hal ini diartikan sebagai preferensi praktek 

seksual (Weinberg, dkk, 2010). 

Beberapa adegan dalam video porno adalah Vaginal sex, Oral sex (male to 

female), Sex-provoking talks, Sex-provoking voices, Oral sex (female to male), 

Sexual fantasies, Phone sex, Anal sex, Cyber sex, Threesome (2 females 1 male), 

Threesome (2 males 1 female) (Husain & Qureshi, 2016). Dari beberapa adegan 

tersebut, adegan yang sering ingin dilakukan dalam dunia nyata saat melakukan 

praktik seksual dengan pasangannya ialah adegan oral seks, heteroseksual, dan 

anal seks (Husain & Qureshi, 2016). 

Bergner & Bridges, (2002) melaporkan bahwa selama 10 tahun terakhir 

ini, isi dari konten pornografi secara konsisten menunjukkan gambaran agresifitas 

seksual dan kekuasaan perbedaan antara pria dan wanita . Sebanyak 48,8% dari 

adegan mengandung agresi verbal yang terdiri dari penghinaan, ancaman, dan 
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bahasa koersif (pemaksaan yang berupa ancaman atau kekerasan) dan 88,2% dari 

adegan mengandung agresi fisik seperti menampar, dipaksa tersedak selama 

fellatio (Wright, Tokunaga, & Kraus, 2016). Hal tersebut membuat perempuan 

hanya terlihat sebagai objek seksual dan kekerasan terhadap perempuan sebagai 

hal yang normatif (Wright, Tokunaga, & Kraus, 2016). Proses tersebut 

menjelaskan bahwa semakin sering seseorang melihat konten pornografi akan 

meningkatkan kecenderunganya untuk melakukan kekerasan seksual (Wright, 

Tokunaga, & Kraus, 2016). 

Dari beberapa data diatas, penelitian akan lebih memfokuskan kajian pada 

kalangan mahasiswa, dikarenakan sebagai individu yang sedang memasuki fase 

remaja akhir, dimana mahasiswa berada pada fase usia yang tidak hanya dituntut 

untuk sekedar lebih meningkatkan kualitas pengetahuannya, namun juga 

keterampilan dan kualitas pribadi sebagai bekal untuk hidup secara mandiri 

sekaligus memiliki kesiapan untuk hidup berkeluarga (Diniaty, 2012). 

 

1.3 Batasan Masalah 

1.3.1 Pornografi 

Istilah pornografi berasal dari kata ”pornographic” yang berasal dari 

bahasa Yunani yaitu “pornographos” yang artinya “porne” adalah pelacur dan 

“graphein” adalah tulisan atau lukisan, jadi tulisan atau lukisan tentang pelacur 

atau suatu dekripsi dari perbuatan pelacur. Pornografi disebut juga dengan istilah 

”obscene” yang artinya cabul dan “lewd” artinya cabul atau kotor atau 

SKRIPSI HUBUNGAN FREKUENSI KONSUMSI...

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SHANNU HARISTIANTI 



8 
 

“lascivious” yang artinya menimbulkan nafsu birahi atau gairah (bunga, 2011). 

Adapun yang dimaksut dengan pornografi, menurut Pasal 1 angka 1 RUU 

Pornografi merumuskan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, 

tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, 

atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau 

pertunjukan dimuka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual 

yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 

1.3.2 Preferensi Praktek Seksual 

Preferensi adalah kecenderungan untuk memilih disukai dari pada perilaku 

yang lain (Porteus, 1997). Preferensi merupakan bagian dari pembentukan 

keputusan dari suatu individu. Beberapa komponen dalam membentuk preferensi 

ialah persepsi, sikap, nilai, kecenderungan (Porteus, 1997). Empat komponen 

itulah yang mempengaruhi dalam mengambil keputusan seseorang (Porteus, 

1997). 

Perilaku seksual didefinisikan sebagai kegiatan yang menyebabkan 

munculnya gairah seksual dan sebagai penyaluran ekspresi sebagai makhluk 

seksual (Rathus, dkk dalam Husain & Qureshi, 2016). Terdapat empat fase 

seksual manusia, yaitu excitement (tubuh memperlihatkan tanda-tanda 

keterangsangan), plateau (gairah seksual meningkat dan dipertahankan), orgasm 

(mencapai klimaks dan melepaskan sexual tension), dan resolution (relaksasi dan 

kembali ke kondisi non klimaks) (Husain & Qureshi, 2016). 
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1.3.3 Remaja 

Santrock (2003) remaja diartikan sebagai masa perkembangan transisi 

antara masa anak-anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, 

kognitif, dan social emosional. Monks (1999) remaja adalah individu yang berusia 

antara 12-21 tahun yang sedang mengalami masa peralihan dari masa anak-anak 

ke masa dewasa. Dengan pembagian 12-15 tahun masa remaja awal, 15-18 tahun 

masa remaja madya, 18-21 tahun masa remaja akhir. Tahap ini adalah masa 

mendekati kedewasaan yang ditandai dengan pencapaian-pencapaian sebagai 

berikut: yang pertama, minat yang semakin mantap terhadap fungsi-fungsi 

intelek.kedua, egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain 

dan mendapat pengalaman-pengalaman baru. Ketiga terbentuknya identitas 

seksual yang tidak akan berubah lagi. Keempat, egosentrisme (terlalu memusatkan 

perhatian pada diri sendiri) diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri 

sendiri dengan orang lain. Kelima, tumbuh dinding pemisah antara diri sendiri 

dengan masyarakat umum. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

1. Apakah ada hubungan antara frekuensi konsumsi pornografi dengan preferensi 

praktek seksual pada mahasiswa? 

2. Bagaimana karakteristik demografi mengenai frekuensi konsumsi pornografi 

terhadap preferensi praktek seksual pada mahasiswa.? 

 

 

SKRIPSI HUBUNGAN FREKUENSI KONSUMSI...

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SHANNU HARISTIANTI 



10 
 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Menguji secara empiris adakah hubungan antara frekuensi konsumsi 

pornografi dengan preferensi praktek seksual pada mahasiswa. 

2. Mndeskripsikan karakteristik demografi mengenai frekuensi konsumsi 

pornografi terhadap preferensi praktek seksual pada mahasiswa. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Secara Teoritis 

1. Memberikan kajian karakteristik demografi mengenai frekuensi konsumsi 

pornografi terhadap preferensi praktek seksual pada mahasiswa. 

1.6.2 Secara Praktis 

1. Bagi Pengajar  

Dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmu dan menambah referensi 

dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan frekuensi konsumsi 

pornografi dan preferensi perilaku seksual.  

2. Bagi Psikolog  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu psikolog dalam menganalisis 

serta melakukan kegiatan intervensi mengenai akibat mengkonsumsi pornografi 

yang dapat menggerakkan seseorang untuk meniru periaku tersebut. Sehingga 

membantu psikolog untuk menambah referensi agar dapat melakukan intervensi 

mengenai kasus-kasus yang berhubungan dengan pornografi. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai sarana belajar untuk pengetahuan dan pemahaman serta 

memperoleh pengalaman menganalisis mengenai akibat mengkonsumsi 

pornografi yang dapat menggerakkan seseorang untuk meniru periaku tersebut. 
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