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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Survei Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2011 sampai 

Oktober 2016 mengungkapkan ada 1809 kasus pornografi dan cyber crime 

terhadap anak-anak
1
. Pada studi "Penggunaan Internet di kalangan anak-anak 

dan Remaja di Indonesia," yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan 

Informatika dan UNICEF, pada anak usia 10-19 tahun, 52% mengaku 

menemukan konten pornografi melalui iklan atau situs tidak mencurigakan, 

14 % mengakses secara sukarela
2
.  

Saat seseorang memasuki tahap remaja, banyak terjadi perubahan. 

Perubahan yang terjadi adalah perubahan fisik maupun psikologis. Oleh 

karena itu, remaja harus mendapatkan informasi yang tepat dari sumber yang 

tepat mengenai seksualitas. Jika mendapatkan informasi yang salah dari 

sumber yang sembarangan mengenai seksualitas, apalagi difalisitasi dengan 

perkembangan teknologi, maka dapat terjadi penyimpangan. Salah satunya 

penyimpangan yang terjadi adalah pornografi. 

Pornografi erat kaitannya dengan perilaku kompulsif seseorang. Perilaku 

kompulsif ini antara lain adalah kemungkinan timbulnya perilaku seks tidak 

bertanggung jawab, onani, maupun masturbasi. Film porno mempengaruhi 

sikap dan perilaku remaja, apabila terdapat dorongan dalam diri remaja untuk 

menyaksikan tayangan dan mengimitasi hal-hal yang terdapat dalam film 

porno
3
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Jika konten pornografi dikonsumsi terus menerus, maka dapat 

menyebabkan adiksi, sehingga dengan adanya peningkatan tingkat keparahan 

adiksi pornografi, juga bisa membuat seseorang berperilaku secara kompulsif, 

dimana mereka tidak dapat mengendalikan pikiran seksual mereka (volunter). 

Lebih parah lagi, adiksi pornografi ini bisa saja berkelanjutan, yang bahkan 

tidak hilang sampai masa dewasa.  

Pornografi bisa mengganggu memori kerja seseorang
4
. Akibatnya, 

mungkin saja orang yang mengonsumsi pornografi secara berkepanjangan 

dapat bertindak dan mengambil keputusan yang cenderung merugikan. 

Bahkan bisa saja orang tersebut melalaikan tugas dan tanggung jawabnya 

karena pornografi. 

Pengaruh pornografi terhadap memori kerja dengan mengganggu atensi
4
. 

Atensi maupun memori adalah salah satu aspek kognitif seseorang
34

. Karena 

itu, jika adiksi pornografi mengganggu atensi, maka pornografi berkaitan erat 

dengan kognitif seseorang. Apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa korban 

pornografi mengimitasi hal-hal yang terdapat dalam media pornografi.  

Penelitian mengenai hubungan antara adiksi pornografi terhadap kognitif 

masih sedikit terutama di Indonesia. Walaupun ada jurnal penelitian mengenai 

hubungan antara adiksi pornografi terhadap kognitif, namun subyek 

penelitiannya adalah remaja SMP dan SMA. Hasil penelitian mungkin 

berbeda dengan kategori usia dewasa muda. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Penelitian mengenai hubungan antara adiksi pornografi dengan kognitif 

sedikit di Indonesia. Subyek penelitian terkait hubungan antara adiksi 

pornografi dengan tingkat kognitif masih terbatas pada remaja SMP dan SMA 

di Indonesia, tidak diketahui mengenai bagaimana pengaruhnya terhadap 

kategori usia dewasa muda. Oleh karena itu, peneliti ingin menyelidiki untuk 

mendapatkan keterangan mengenai hal tersebut. 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

1.3.1. Apakah adiksi pornografi berhubungan dengan kognitif pada 

usia dewasa muda di Banten? 

1.3.2. Apakah jenis kelamin merupakan faktor resiko adiksi 

pornografi? 

1.3.3. Apakah durasi akses merupakan faktor resiko adiksi 

pornografi? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum: 

1.4.1.1. Mengetahui hubungan antara adiksi pornografi dengan 

kognitif pada usia dewasa muda di Banten. 

1.4.2. Tujuan Khusus: 

1.4.2.1. Mengetahui faktor resiko jenis kelamin terhadap adiksi 

pornografi. 

1.4.2.2. Mengetahui faktor resiko usia terhadap adiksi 

pornografi. 

1.4.2.3. Mengetahui faktor resiko lama durasi pornografi 

terhadap adiksi pornografi.  
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1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat akademik 

1.5.1.1. Menjadi salah satu sumber data bagi penelitian lebih 

lanjut mengenai hubungan antara adiksi pornografi 

dengan kognitif 

1.5.2. Manfaat praktis 

1.5.2.1. Memberikan masukan pada dewasa muda mengenai 

efek adiksi pornografi terhadap kognitif. 

 




