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ABSTRAK 

 

Stevan Juniasman Ndruru 032016087 

 

Faktor-faktor yang memengaruhi addicted video pornografi pada siswa SMK 

Swasta Parulian 1 Medan 

 

Program Studi Ners Tahap Akademik 2020 

 

Kata Kunci : Addicted Video Pornografi,  

 

(xx + 54 + lampiran) 

 

Kecanduan pornografi adalah hasrat atau keinginan terhadap sesuatu 

karena sudah menjadi kebiasaan yang berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, 

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

atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau 

pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang 

melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi addicted video 

pornografi pada siswa SMK Swasta Parulian 1 Medan 2020. Desain penelitian ini 

menggunakan rancangan penelitian deskriptif bertujuan mengidentifikasikan 

hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Populasi dalam 

penelitian ini adalah Siswa Kelas X SMK Parulian I Medan. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling yang berjumlah 15 

orang. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengetahui faktor – faktor 

diri sendiri dan lingkungan yang memengaruhi addicted video pornografi pada 

siswa. Faktor yang memengaruhi addicted video pornografi pada siswa SMK 

swasta Parulian 1 medan sebesar (60%) tergolong dalam kategori tinggi. Hal ini 

menunjukkan ada faktor yang memengaruhi tingkat kecanduan video pornografi 

pada siswa di SMK Parulian I Medan. 
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ABSTRACT 

 

Stevan Juniasman Ndruru 032016087 

 

Factors that affect addicted to pornography video on students of SMK private 

Parulian 1 Medan 

 

Academic level Ners Study Program 2020 

 

Tags: Addicted to pornographic videos,  

 

(xx + 54 + attachments) 

 

Pornography addiction is a desire or desire for something because it has 

become a habit of drawing, sketching, illustration, photographs, writing, sound, 

sound, motion pictures, animations, cartoons, conversations, gestures, or other 

forms of message through various forms of communication media or public-faced 

performances that contain obscenity or sexual exploitation that violates the norms 

of morality in society. The goal in this study is to find out the factors that affect 

addicted to pornographic video in private SMK students Parulian 1 Medan 2020. 

The design of this research using descriptive research plan aims to identify the 

nature of human experience about a particular phenomenon. The population in 

this study is the grade X student SMK Parulian I Medan. The sampling techniques 

in the study used a sampling of 15 people. The study used questionnaires to 

identify self-factors and environments affecting pornography video addicted to 

students. That affects addicted to pornography video on private SMK students 

Parulian 1 Medan registration (60%) Classified into high categoror. While 

environmental the factors that affect pornography video on parulian privact school 

1 students Medan registration (60%) belong to the high category. Thing That 

affects addicted to pornography video on private SMK students Parulian 1 Medan. 

 

Bibliography (2010-2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

ix 

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 

rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun judul skripsi ini 

adalah “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Addicted Video Pornografi Pada 

Siswa SMK Swasta Parulian 1 Medan Tahun 2020”. Skripsi ini bertujuan 

untuk melengkapi tugas dalam menyelesaikan pendidikan Program Studi Ners 

Tahap Akademik STIKes Santa Elisabeth Medan. 

Skripsi ini telah banyak mendapat bimbingan, perhatian, dukungan dan 

kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

secara khusus mengucapkan terima kasih kepada:  

1. Mestiana Br. Karo, M.Kep.,DNSc selaku Ketua STIKes Santa Elisabeth 

Medan, yang telah memberikan kesempatan fasilitas untuk mengikuti serta 

menyelesaikan pendidikan di STIKes Santa Elisabeth Medan. 

2. Samfriati Sinurat S.Kep.,Ns.,MAN selaku Ketua Program studi Ners yang telah 

memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dalam upaya 

menyelesaikan di STIKes Santa Elisabeth Medan. 

3. Tonny Aritonang, S.Pd selaku kepala sekolah di SMK swasta Parulian 1 Medan 

yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di 

SMK swasta Parulian 1 Medan sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini dengan baik. 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

x 

4. Lilis Novitarum, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku dosen pembimbing I sekaligus 

penguji I yang telah meluangkan waktu, membantu dan membimbing penulis 

dengan sangat baik dan sabar dalam penyusunan skripsi ini. 

 5. Imelda Sirait, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku dosen pembimbing II sekaligus 

penguji II yang telah sabar dalam membimbing dan memberikan arahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Helinida Saragih, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku dosen penguji III yang telah sabar 

dalam membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Jagentar Pane S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku dosen Pembimbing Akademik saya di 

STIKes Santa Elisabeth Medan yang telah membimbing dan memberi motivasi 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Seluruh staff dosen STIKes Santa Elisabeth Medan yang telah membimbing 

dan mendidik peneliti dalam upaya pencapaian pendidikan sejak semester satu 

sampai semester delapan. Terimakasih untuk motivasi dan dukungan yang 

diberikan kepada peneliti, untuk segala cinta dan kasih yang telah tercurah 

selama proses pendidikan sehingga peneliti dapat sampai pada penyusunan 

skripsi. 

9. Teristimewa kepada keluarga tercinta kepada Ayahanda A.S.Ndruru dan Ibunda 

S. Sihombing serta saudara-saudari saya Sari Intan Ndruru,Martin Sozisokhi 

Ndruru, Jessica Angelia Ndruru dan Cristophel Samuel Barimbing yang selalu 

memberi dukungan baik materi, doa dan motivasi dan semangat serta kasih 

sayang yang luar biasa yang diberikan selama ini dalam penyusunan skripsi. 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

xi 

10. Kepada teman-teman Progam Studi Ners Tahap Akademik angkatan X 

stambuk 2016 di STIKes Santa Elisabeth Medan yang telah berjuang bersama, 

saling memotivasi, dan saling mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna. 

Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun 

untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa 

mencurahkan berkat dan karuniaNya kepada semua pihak yang telah membantu 

penulis. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya profesi keperawatan. 

 

 

 

 

 

 

Medan,   juli 2020 

         Penulis 

 

      Stevan J Ndruru 

 

 

 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

xii 

DAFTAR ISI 

Halaman  

SAMPUL DEPAN ..........................................................................................  i 

PERNYATAAN ..............................................................................................    iii 

PERSETUJUAN .............................................................................................  iv  

ABSTRAK  .....................................................................................................  vi 

KATA PENGANTAR ....................................................................................  vii 

DAFTAR ISI  ..................................................................................................  x 

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................  xi 

DAFTAR TABEL ..........................................................................................    xii 

DAFTAR BAGAN..........................................................................................    xiii 

 

 

 

BAB 1   PENDAHULUAN ............................................................................    1 

            1.1. Latar Belakang ..............................................................................    1 

            1.2. Perumusan Masalah ......................................................................  9 

            1.3. Tujuan ...........................................................................................  9 

                   1.3.1 Tujuan umum .......................................................................  9 

                   1.3.2 Tujuan khusus ......................................................................  9 

            1.4. Manfaat .........................................................................................  9 

                   1.4.1 Manfaat teoritis ....................................................................    9 

                   1.4.2 Manfaat praktisi ...................................................................    10 

 

BAB 2   TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................    11 

2.1. Konsep Pornografi ......................................................................  11 

2.1.1 Defenisi  ..........................................................................  11 

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Addicted Pornografi   13 

2.1.3 Jenis-Jenis Media Pornografi ..........................................  18 

         2.1.4  Dampak Addicted Pornografi ..........................................  20 

2.1.5 Ciri-Ciri Kecanduan Pornografi ......................................  23 

2.1.6 Peran Orang Tua Mencegah Anak Terpapar Pornografi  24 

 

BAB 3   KERANGKA KONSEP ..................................................................    27 

              3.1. Kerangka Konsep Penelitian  ......................................................    27 

 

BAB 4   METODE PENELITIAN ................................................................    28 

              4.1. Rancangan Penelitian ..................................................................    28 

              4.2. Populasi dan Sample ...................................................................  28 

       4.2.1 Populasi ..............................................................................  29 

       4.2.2 Sampel................................................................................  29 

4.3 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional .............................  29 

       4.3.1 Variabel dependen .............................................................  29 

       4.3.2 Defenisi operasional...........................................................  29 

4.4 Instrumen Penelitian ....................................................................  30 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

xiii 

       4.4.1 Instrument data demografi .................................................  30 

       4.4.2 Instrument Kuesioner .........................................................  30 

              4.5 Lokasi dan waktu penelitian ........................................................  32 

                     4.5.1 Lokasi penelitian ................................................................  32 

                     4.5.2 Waktu penelitian ................................................................  32 

              4.6. Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data  ...................  32 

                     4.6.1 Pengambilan data ...............................................................  32 

                     4.6.2 Tekhnik pengumpulan data ................................................  32 

                     4.6.3 Uji validitas dan reliabilitas ...............................................   33 

4.7. Kerangka Operasioanal  ..............................................................  34 

4.8. Analisa Data  ...............................................................................  34 

4.9. Etika Penelitian  ..........................................................................  35 

 

BAB 5  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ..............................    38 

              5.1. Gambaran Lokasi Penelitian  ......................................................    38 

              5.2. Hasil Penelitian  ..........................................................................    39 

              5.3. Pembahasan  ................................................................................    42 

 

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN  ...............................................................    51 

              6.1. Simpulan  ....................................................................................    51 

              6.2. Saran  ...........................................................................................    51 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 1. Pengajuan Judul 

 2. Usulan Judul Skripsi dan Dosen Pembibing 

 3. Surat Izin Pengambilan Data Awal 

 4. Surat Pelaksanaan Pengambilan Data Awal 

 5. Surat Izin Uji Validitas 

 6. Surat Pelaksanaan Uji Validitas 

                       7. Surat Penelitian 

                       8. Lembar Penjelasan Penelitian 

                       9. Informed Consent 

                     10. Kuesioner Penelitian 

                     11. Hasil Output 

                     12. Buku Bimbingan 

 

 

 

 

 

 

 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

xiv 

DAFTAR TABEL 

 

Halaman  

Tabel 4.1.  Defenisi Operasional Faktor-Faktor yang Memengaruhi 

Addicted Video Pornografi pada Siswa SMK Swasta 1 Medan....  30 

 

Tabel 5.2.  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Data Demografi 

Siswa SMK Swasta Parulian 1 Medan Tahun 2020 ......................  39 

 

Tabel 5.3.  Distribusi Frekuensi Dan Persentase Faktor Diri sendiri Remaja 

di SMK Swasta   Parulian 1 Medan Tahun 2020 ..........................  40 

 

Tabel 5.4.  Distribusi Frekuensi Faktor Diri Sendiri Yang Memengaruhi 

Addicted Video Pornografi Pada Siswa SMK Swasta Parulian 1 

Medan berdasarkan kuesioner .......................................................  40 

 

Tabel 5.5.  Distribusi Frekuensi Faktor Lingkungaan Yang Memengaruhi 

Addicted Video Pornografi Pada Siswa SMK Swasta Parulian 1 

Medan berdasarkan kuesioner .......................................................  41 

  

Tabel 5.6.  Distribusi Frekuensi Kuesioner Faktor Diri Sendiri Yang 

Memengaruhi Addicted Video Pornografi Pada Siswa SMK 

Swasta Parulian 1 Medan berdasarkan kuesioner .........................  42 

Tabel 5.7.  Distribusi Frekuensi Kuesioner Faktor Lingkungan Yang 

Memengaruhi Addicted Video Pornografi Pada Siswa SMK 

Swasta Parulian 1 Medan berdasarkan kuesioner .........................  42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

xv 

DAFTAR BAGAN 

 

Halaman 

Bagan 3.1 Kerangka Konsep Faktor-Faktor yang Memengaruhi Addicted           

                  Video Pornografi pada siswa SMK Swasta Parulian 1 Medan ......    27 

 

Bagan 4.2 Kerangka Operasional Faktor-faktor yang memengaruhi Addicted  

                 Video Pornografi pada siswa SMK Swasta Parulian 1 Medan  ......   34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

xvi 

DAFTAR DIAGRAM 

 

Halaman 

Bagan 5.1 Diagram Faktor diri sendiri yang Memengaruhi Addicted           

                  Video Pornografi pada siswa SMK Swasta Parulian 1 Medan........   43  

 

Bagan 5.2 Diagram Faktor lingkungan yang memengaruhi Addicted  

                  Video Pornografi pada siswa SMK Swasta Parulian 1 Medan ........  47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

1 

BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Pornografi di Indonesia dianggap sebagai sebuah masalah sosial. 

Pornografi disinyalir sebagai penyebab degradasi moral, pemerkosaan dan 

penurunan harga diri manusia. Sebagai contoh kehamilan sebelum pernikahan, 

aborsi, seks bebas, penularan berbagai macam penyakit kelamin. Selain kenakalan 

remaja, dampak dari adanya pornografi dalam media massa yang mungkin terjadi 

adalah perilaku seks bebas di kalangan remaja.  Dampak menonton film yang 

bersifat pornografi di VCD terhadap perilaku remaja adalah terjadinya peniruan 

yang memprihatinkan (Novita, 2018). 

Masa remaja merupakan masa terjadinya pertumbuhan dan perkembangan 

yang pesat baik secara fisik, biologis, maupun intelektual. Perubahan fisik terjadi 

lebih cepat dibandingkan perubahan psikologi dan sosial. Hal ini yang dapat 

membuat remaja merasa bingung dengan perubahan yang terjadi pada hormon 

seksual yang mulai berfungsi pada masa remaja. Hal tersebut mendorong remaja 

untuk melakukan berbagai jenis perilaku seksual. Sifat khas pada remaja adalah 

rasa ingin tahu yang besar, menyukai petualangan, dan tantangan serta berani 

menanggung resiko atau perbuatan tanpa didahului pertimbangan yang matang. 

Permasalahan pada remaja sangat kompleks, salah satunya adalah masalah 

kesehatan reproduksi remaja (Kemenkes RI, 2015). 

Masalah kesehatan dipengaruhi oleh penyebab non perilaku dan perilaku. 

Perilaku merupakan refleksi dari berbagai gejala kejiwaan seperti pengetahuan, 
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keinginan, kehendak, minat, motivasi, persepsi dan sikap. Perilaku seksual 

merupakan segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual baik yang 

dilakukan pada diri sendiri, lawan jenis maupun sesama jenis yang dapat 

diwujudkan dalam tingkah laku yang bermacam-macam, mulai dari perasaan 

tertarik, berkencan, berpegangan tangan, mencium pipi, mencium bibir, 

berpelukan, memegang buah dada, memegang alat kelamin, sampai dengan 

melakukan senggama (Purwaningsih,W, 2018).  

Anak-anak maupun remaja yang tergolong generasi millennial cenderung 

lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini disebabkan mereka lahir 

dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi komunikasi. Kehadiran teknologi 

komunikasi berbasis digital dan penggunaannya yang semakin masih membawa 

sejumlah implikasi. Di satu sisi, perkembangan media digital berdampak positif, 

seperti menyediakan kemudahan akses atas informasi, memudahkan komunikasi 

tanpa perlu mengkhawatirkan jarak dan waktu, serta berkontribusi terhadap 

pertumbuhan demokrasi. Berbeda dengan media massa tradisional seperti televisi, 

radio dan media cetak, media digital atau media baru cenderung lebih membuka 

kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya baik sebagai 

konsumen maupun produsen konten (user generated content) atau yang seringkali 

dikenal dengan istilah prosumer. Namun di sisi lain, perkembangan media digital 

juga tidak terlepas dari dampak negatif. Salah satunya terkait produksi, distribusi 

dan konsumsi konten pornografi (Racmaniar.et al, 2017) 

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

menjabarkan pengertian pornografi sebagai gambar. sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, 
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suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau 

bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan 

di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar 

norma kesusilaan dalam masyarakat (Kementerian Hukum dan Hak Azasi 

Manusia, 2008). Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hal-hal 

pornografi adalah segala sesuatu yang dapat membangkitkan nafsu dan dirancang 

dengan sengaja. Adapun bentuknya dapat berupa gambar, lukisan, foto, video, 

tulisan ataupun percakapan (suara) yang secara sengaja dilakukan untuk 

menimbulkan rangsangan seksual (Racmaniar.et.al, 2017). 

Menurut pakar bedah syaraf Dr. Donald pornografi dapat membuat 

seseorang kecanduan, seseorang akan terdorong mengkonsumsi pornografi 

berulang-ulang setelah menyaksikan untuk pertama kalinya. Kondisi ini, secara 

ilmu syaraf bila tidak segera diatasi akan merusak fungsi otak bagian depan, yaitu 

pre frontal cortex. Narkolema (narkotika lewat mata) adalah pornografi yang 

dilihat oleh seseorang yang memiliki efek kecanduan dan daya rusak sebagaimana 

pada pengguna narkotika. Kerusakan yang dialami akibat kecanduan pornografi 

adalah rusaknya otak bagian depan atau pre frontal cortex (PFC). Pre frontal 

cortex berfungsi sebagi pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan, dan 

bagian PFC yang membentuk kepribadian seseorang (Siswanto, 2018). 

Pentingnya menggunakan internet untuk sekolah telah meningkat, di 

kalangan remaja berusia 16-19 tahun, 91% menganggap internet penting atau 

sangat penting bagi sekolah mereka. Di antara kelompok yang sama dari remaja, 

82% menganggap internet menjadi penting atau sangat penting bagi kehidupan 
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pribadi mereka. Internet memainkan peran yang semakin penting dalam konteks 

sosial. Untuk banyak individu, internet menyediakan akses sehingga dapat 

memudahkan dalam menjalin hubungan satu sama lain. Internet digunakan 

sebagai arena pertemuan dengan teman-teman dan mitra sehingga seringkali 

memainkan peran penting pada individu yang lebih muda dan bahkan pada orang 

dewasa muda di Eropa (Rahmania, 2017). 

The EU Kids Online Network membuat ulasan pada lebih dari 500 proyek 

penelitian yang dilakukan baru-baru ini di 21 Negara Eropa, ulasan tersebut 

menghasilkan gambaran secara luas tentang pengalaman remaja secara online 

(penelitian pada remaja) melihat pornografi: sekitar 4 dari 10 penjawab dari 

seluruh Eropa menyatakan hal tersebut (mulai dari 25%-80%, tergantung pada 

definisi); menerima komentar seksual yang tidak diinginkan: sekitar 1 dari 10 

remaja di Jerman, Irlandia, Portugal; sekitar 1 dari 3 atau 4 remaja di Islandia, 

Norwegia, Swedia dan Inggris; meningkat 1 dari 2 remaja di Polandia (Rahmania, 

2017).  

Kehadiran media komunikasi serta perkembangan teknologi komunikasi 

informasi yang kian pesat mempermudah penyebaran materi pornografi. Di 

Indonesia materi pornografi sangat mudah diakses masyarakat Indonesia di 

berbagai kalangan utamanya kalangan remaja. Kelompok usia 12-17 tahun adalah 

konsumen terbesar pornografi di internet. Sembilan dari 10 anak berusia antara 8-

16 tahun telah melihat pornografi di internet. Kebanyakan pornografi terakses 

tanpa sengaja ketika seorang anak sedang menyelesaikan pekerjaan rumah 

(Purwaningsih,W, 2018) 
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Pornografi telah menjadi hal yang umum karena sangat mudah diakses 

oleh setiap kalangan usia. Aliansi selamatkan Anak (ASA) Indonesia 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. Menurut Attorney General’s Final 

Report on Ponography konsumen utama pornografi (baik dari majalah, internet, 

tabloid, dan lain-lain) adalah remaja berusia 12 sampai 17 tahun (Fikawati, 2009). 

Faktor yang menyebabkan kecanduan situs porno adalah faktor internal 

dan faktor eksternal, dimana faktor internal lebih kepada kepribadian dari remaja 

itu sendiri karena remaja memiliki karakteristik yang memiliki rasa ingin tahu 

tinggi, sedangkan faktor eksternal yaitu tersedianya fasilitas dan pengaruh dari 

teman dan lain-lain yang sangat berpengaruh pada remaja apalagi remaja yang 

sedang dalam proses pencarian identitas dan kurangnya pendidikan seks yang 

diberikan. Kemudian karakteristik kecanduan yang dialami oleh remaja dimulai 

dari tingkatan paling dasar yaitu recreational user yang hanya ingin tahu, sampai 

pada at risk user, namun kebanyakan berada pada sexual compulsive user yang 

lebih kepada berfantasi pada hal-hal seksual (Hasyim et al., 2017).  

Di Indonesia, menurut data yang dipublikasikan KPAI, sejak tahun 2011 

jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online di Indonesia telah mencapai 

1022 anak. Secara rinci di paparkan, anak-anak yang menjadi korban pornografi 

online 28%, pornografi anak online 21%, prostitusi anak online 20%, objek CD 

porno 15% serta anak korban kekerasan seksual online 11% (KPAI, 2014). 
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Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) terhadap 4.500 pelajar SMP dan SMA di 12 kota besar 

Indonesia menunjukkan hasil sebanyak 97% responden mengaku telah mengakses 

situs yang berkonten pornogrfi dan juga menonton video porno melalui internet, 

sekitar 85% diantaranya adalah anak-anak dan remaja usia 9-15 tahun. Penelitian 

yang dilakukan oleh Maniar (2010), menunjukkan bahwa 83,3% remaja SMPN di 

Kota Pontianak telah terpapar pornografi dan 79,5% sudah mengalami efek paparan. 

Analisis multivariat menunjukkan bahwa faktor paling dominan yang berhubungan 

dengan efek paparan adalah frekuensi paparan. Keterpaparan materi pornografi pada 

siswa SMP (Bachtiar, 2010). 

Menurut APJII, (2019) bahwa di Indonesia penggunaan internet 171,17 

juta jiwa dari 264,16 juta jiwa. Pulau Sumatera tertinggi No 2 (21%) pengguna 

imternet setela pulau Jawa (55%). Pengguna Sumatera No 1 dan disertai usia 

paling banyak mengakses usia 15-19 tahun,diposisi pertama. Posisi kedua 20-24 

tahun. Untuk siswa sekolah SMA di urutan ke 3 (90,2%) dan yang terpapar konten 

porno dan mengakses situs porno 55,9%. Alasan utama mengakses internet adalah 

update informasi 51,06%, chatting 89,39%, lihat gambar/foto 72,79%, lihat video 

64,69%, download video 70,23%, beli dan jual barang online 40,31%, email 

33,56%, upload file 38,58% (APJII, 2019).  

Kurangnya pendidikan seksual terhadap remaja akan menimbulkan 

penyimpangan tingkah laku seksual pada remaja. Menurut Sarlito W. Sarwono 

secara umum pendidikan seksual adalah suatu informasi mengenai persoalan 

seksualitas manusia yang jelas dan benar, yang meliputi proses terjadinya 
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pembuahan, kehamilan sampai kelahiran tingkah laku seksual, hubungan seksual 

dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan, dan kemasyarakatan (Utomo, 2018). 

Menurut Sudarsono dalam pemahaman dan pengetahuan remaja akan 

seksual pada dasarnya telah tumbuh dalam kehidupan dilingkungan keluarga. 

Namun sering kali karena remaja masih malu membicarakan seks kepada orang 

tuanya, remaja sering mencari informasi dari media ataupun dari orang lain. Lebih 

jauh lagi, berbagai informasi, pengertian-pengertian, serta konsep-konsep 

pengetahuan tentang seks dapat diperoleh melalui media masa (televisi, video, 

radio, dan film) yang semuanya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan para remaja 

sekarang (Utomo, 2018). 

Apabila orang tua jarang mengawasi anak-anak remajanya, kurang 

memberi dukungan, dan menerapkan pola disiplin secara tidak efektif, maka akan 

menyebabkan terjadinya penyimpangan tingkah laku pada remaja. Perkembangan 

teknologi memiliki andil terhadap terjadinya perilaku menyimpang remaja atau 

kenakalan remaja. Peran orang tua untuk mencegah anak terpapar pornografi yaitu 

mendampingi anak ketika mengakses internet, memberikan pemahaman anak 

tentang internet sehat dan aman, menempatkan komputer diruang keluarga, 

apabila anak ketahuan mengakses situs pornografi, orang tua harus mengajak anak 

berdialog dan menjelaskan dampak pornografi, memberikan pendidikan seks 

sesuai dengan usia perkembangan, mengenali teman dan lingkungan sekitarnya, 

memberikan perhatian, kasih sayang, dan penghargaan kepada anak (Utomo, 

2018). 
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Menurut Shintami, (2012), Dampak menonton film yang bersifat pornografi 

di VCD terhadap perilaku remaja adalah terjadinya peniruan yang memprihatinkan. 

Peristiwa dalam film memotivasi dan merangsang kaum remaja untuk meniru atau 

mempraktikkan hal yang dilihatnya, akibatnya remaja menjadi semakin permisif 

terhadap perilaku dan norma yang ada. dilaporkan bahwa sebanyak 51% remaja di 

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) telah melakukan 

hubungan seksual. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagian dari 63 juta jiwa remaja di 

Indonesia rentan berperilaku tidak sehat. Tingginya kehamilan tidak diinginkan 

(KTD) erat kaitannya dengan aborsi. Dari estimasi jumlah aborsi per tahun di 

Indonesia bisa mencapai 2,4 juta, sekitar 800.000 diantaranya terjadi di kalangan 

remaja. Penyebab hamil di luar nikah di kalangan remaja disebabkan pergaulan bebas, 

pemerkosaan, pola asuh orang tua, pergaulan, kehidupan ekonomi keluarga, 

lingkungan, dan lain sebagainya. 

Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan pada siswa kelas X di SMK 

Swasta Parulian 1 Medan, terdapat 5 remaja menggunakan internet untuk facebook, 

instagram, line, twitter, youtube dan instagram, mencari sumber atau bahan tugas 

sekolah, mengirim atau menerima pesan seperti Gmail dan yahoo, bermain game, 

mendownload seperti lagu, video dan foto. Sehingga mereka sering terpapar dengan 

konten video pornografi saat hendak meggunakan internet. Dari data yang diberikan 

kepala sekolah SMK swasta Parulian 1 Medan, jumlah keseluruhan remaja kelas X 

berjumlah 79 orang remaja. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

faktor-faktor yang memengaruhi addicted video pornografi pada siswa SMK 

Swasta Parulian 1 Medan Tahun 2020. 

1.2 Perumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, apakah ada faktor faktor yang 

memengaruhi addicted video pornografi pada siswa SMK Swasta Parulian 1 

Medan 2020? 

1.3. Tujuan 

1.3.1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi 

addicted video pornografi pada siswa SMK Swasta Parulian 1 Medan 2020? 

1.3.2. Tujuan khusus 

1. Untuk mengidentifikasi faktor diri sendiri yang memengaruhi addicted 

video pornografi. 

2. Untuk mengidentifikasi faktor lingkungan yang memengaruhi addicted 

video pornografi. 

1.4. Manfaat penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi 

dan pengetahuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi 

addicted video pornografi pada siswa SMK Swasta Parulian 1 Medan Tahun 

2020. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi institusi 

Sebagai informasi dan bahan untuk menambah pengetahuan bagi 

mahasiswa/i STIKes Santa Elisabeth Medan tentang faktor-faktor yang 

memengaruhi addicted video pornografi sehingga dapat digunakan sebagai 

pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa. 

2. Bagi SMK Swasta Parulian 1 Medan 

 Sebagai informasi dan masukkan bagi kepala sekolah dan guru di SMK 

swasta Parulian 1 Medan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

memengaruhi addicted video pornografi sehingga dapat digunakan untuk 

membentuk strategi mencegah terjadinya addicted video pornografi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

 Sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut 

dalam melakukan penelitian lebih lanjut dan pengabdian di SMK Swasta 

Parulian 1 Medan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.   Konsep Pornografi 

2.1.1. Defenisi 

Pornografi merupakan salah satu isu hangat yang diperbincangkan 

masyarakat, sejak munculnya wacana Undang - Undang Anti Pornografi dan 

Pornoaksi pada awal tahun 2006 lalu. Undang-Undang Anti Pornografi telah 

mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, 

bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk 

pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan 

dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar 

norma kesusilaan dalam masyarakat (Utomo, 2018). 

Pornografi dapat membuat seseorang kecanduan, seseorang akan 

terdorong mengkonsumsi pornografi berulang-ulang setelah menyaksikan untuk 

pertama kalinya. Kondisi ini, secara ilmu syaraf bila tidak segera diatasi akan 

merusak fungsi otak bagian depan, yaitu pre frontal cortex. Narkolema (narkotika 

lewat mata) adalah pornografi yang dilihat oleh seseorang yang memiliki efek 

kecanduan dan daya rusak sebagaimana pada pengguna narkotika. Kerusakan 

yang dialami akibat kecanduan pornografi adalah rusaknya otak bagian depan atau 

pre frontal cortex (PFC). Pre frontal cortex berfungsi sebagi pusat pertimbangan 

dan pengambilan keputusan, dan bagian PFC yang membentuk kepribadian 

seseorang (Siswanto, 2018).  

Pornografi terbagi atas tiga analisis tema, yaitu: pornografi sebagai 

material (contoh: gambar telanjang, payudara, alat kelamin, tulisan, film dari 
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DVD atau VCD). Pornografi sebagai tindakan (semua gerakan tubuh yang 

menstimulasi dan ditampilkan di depan umum, misal: penari telanjang, telepon 

seks, dll). Dan pornografi sebagai fenomena (segala nilai yang tidak sesuai dengan 

norma sosial, misalnya pelacuran, melakukan hubungan seksual yang bebas 

sehingga terkena penyakit kelamin) (Rahmania, 2017). 

Hadirnya pornografi secara luas tidak terlepas dari kehadiran internet 

sebagai sarana dalam penyebarluasan pornografi. Sejak di temukannya internet, 

telah terjadi perubahan besar dalam komunikasi massa. Internet bagi pengguna 

atau masyarakat merupakan sebuah media baru yang menawarkan keberagaman 

dan kebebasan akan akses informasi bagi pengguna tanpa harus terikat 

pembatasan dan sensor. Fakta tersebut tentunya didukung oleh pernyataan 

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang telah mencatat 

bahwa saat ini masih banyak situs porno yang dapat di akses oleh pengguna 

internet, karena keberadaan situs porno itu seperti deret ukur dan deret hitung, jika 

100 situs porno diblokir maka akan muncul 1.000, jika diblokir 1.000 maka akan 

muncul 10.000, dan seterusnya. Situs porno dalam satu menit bias memunculkan 

sekitar 30.000 page (halaman) pornografi (Utomo, 2018) 

Kehadiran teknologi komunikasi berbasis digital dan penggunaannya yang 

semakin masih membawa sejumlah implikasi. Di satu sisi, perkembangan media 

digital berdampak positif, seperti menyediakan kemudahan akses atas informasi, 

memudahkan komunikasi tanpa perlu mengkhawatirkan jarak dan waktu, serta 

berkontribusi terhadap pertumbuhan demokrasi. Berbeda dengan media massa 

tradisional seperti televisi, radio dan media cetak, media digital atau media baru 
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cenderung lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi di 

dalamnya baik sebagai konsumen maupun produsen konten (user generated 

content) atau yang seringkali dikenal dengan istilah prosumer (Racmaniar.et al, 

2017). 

2.1.2. Faktor – faktor yang Memengaruhi Addicted Pornografi 

 Kecanduan adalah hasrat atau keinginan terhadap sesuatu karena sudah 

menjadi kebiasaan. Apabila seorang remaja melihat video pornografi maka rasa 

tersebut akan timbul lagi sampai mereka melihat video tersebut,dan hal itu tidak 

dapat di kendalikan. Seperti yang di jelaskan sebelumnya kondisi tersebut lebih 

jauh dapat menuju pada satu kecenderungan akan perilaku adiksi (ketagihan atau 

kecanduan). Dampak pornografi bagi banyak orang yaitu menyebabkan 

kecanduan dan sifat progresif. Seperti yang dijelaskan oleh terapi seks Dr louanne 

cole Weston yang juga seorang anggota panel mengatakan,ada beberapa hal 

mengapa seorang ketagihan melihat video porno yaitu untuk memuaskan fantasi, 

menghindari keintiman hubungan seks atau yang paling banyak menjadikan 

pornografi sebagai teman untuk masturbasi (Masita, 2019). 

Ada dua faktor yang memengaruhi penyebab menonton video pornografi, 

yaitu adanya faktor internal dan eksternal : 

1. Faktor internal (yang memang sudah ada secara alamiah) 

Faktor internal yaitu faktor diri sendiri yang diawali dari rasa penasaran 

atau ingin tahu, adanya ketertarikan untuk menonton video pornografi, kurangnya 

sarana dan prasarana serta wadah-wadah untuk menampung bakat dari remaja itu 
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sendiri, adanya pengalihan dan kurang bisanya pemanfaatan waktu luan, dan 

kebutuhan seksual. 

a) Rasa ingin tahu 

Munculnya rasa ingin tahu akan hal-hal seksual membuat remaja mencari 

materi seks dari berbagai sumber, remaja sendiri lebih tertarik kepada 

materi seks yang berbau pornografi dibandingkan dengan materi seks 

yang dikemas dalam bentuk pendidikan. 

b) Adanya ketertarikan untuk menonton video pornografi 

    Remaja yang menonton film tersebut yaitu di karenakan adanya 

ketertarikan dalam menonton film porno. Adanya ketertarikan dalam 

menonton film porno merupakan faktor internal yang mempengaruhi 

remaja menonton film porno tersebut. Hal tersebut yang berawal dari 

mencoba-coba untuk mengakses media pornografi dan mencari tahu 

segala informasi dari berbagai cara sehingga membuat timbul rasa 

penasaran dalam dirinya dan responden merasa tertarik untuk menonton 

film porno tersebut dan mengakses nya kembali. 

c)  Kurangnya sarana dan prasarana dan wadah-wadah yang menampung 

bakat dari remaja itu sendiri 

Kurangnya sarana dan prasarana dan wadah-wadah yang menampung 

bakat dari remaja itu sendiri merupakan faktor internal dari remaja yang 

menonton film porno. Hal ini karena kurangnya sarana dan prasarana 

yang mampu menampung bakat remaja untuk membuat remaja tersebut 
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menjadi memiliki kegiatan positif sehingga remaja melakukan kegiatan 

negative seperti menonton film porno. 

d) Adanya pengalihan dan kurang bisanya memanfaatkan waktu luan 

Adanya pengalihan dan kurangnya bisanya memanfaatkan waktu luang 

merupakan faktor interrnal yang mempengaruhi remaja menonton film 

porno. Hal tersebut karena remaja kurangnya melakukan kegiatan hal 

positif seperti melakukan aktifitas belajar dan berolahraga dan kurang 

bisa memanfaatkan waktu luang disaat waktu nya lagi kosong sehingga 

remaja tersebut dengan mudah untuk melakukan hal-hal negative. 

e) Kebutuhan seksual 

Kebutuhan seksual merupakan faktor internal yang mempengaruhi 

remaja menonton film porno. Hal ini dikarenakan meningkatnya 

pergaulan yang bebas terhadap remaja yang membuat remaja itu semakin 

menyimpang dalam melakukan tindakan yang negative seperti remaja 

yang sering melakukan perilaku, berpegangan tangan, berciuman ( baik 

ciuman pipi dengan pipi maupun ciuman bibir dengan bibir), berpelukan, 

meraba, hingga akhirnya sampai senggama tanpa berfikir dampak yang 

akan diterimanya (Novita, 2018). 

2. Faktor eksternal 

Faktor eksternal terdiri yaitu faktor lingkunga yang mengcakup teman 

sebaya, kecanggihan teknologi, pengaruh lingkungan, keluarga, dan adanya 

permintaan pasangan. 
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a) Teman sebaya 

Teman Sebaya merupakan salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi remaja yang menjadi kebiasaan menonton film porno. 

Kenakalan remaja muncul akibat terjadi interaksi sosial diantara individu 

sosial dengan kelompok sebaya. Peran interaksi dengan kelompok sebaya 

tersebut dapat berupa imitasi, identifikasi, sugesti dan simpati. Hal 

tersebut dikarenakan terjadi rencana dan kehadiran kelompok temannya. 

Dan responden mengatakan bahwa mereka melihat dan menonton film 

porno karena berawal dari ajakan temanteman mereka melalui 

handphone, bahkan mereka pun saling membagi-bagikan video dengan 

malalui pengiriman via Bluetooth kepada rekannya disaat mereka 

mempunyai film terbaru yang ada di handphonenya. 

b) Kecanggihan teknologi 

Kecanggihan teknologi merupakan faktor eksternal yang memengaruhi 

remaja yang menonton film porno. Hal ini yang membuat remaja 

semakin cepat untuk mencarinya karena kemajuan teknologi yang 

semakin canggih dan mudah untuk mendapatkan peredaran film-film 

porno yang berkembang luas. 

c) Pengaruh lingkungan 

Pengaruh lingkungan merupakan faktor eskternal yang mempengaruhi 

remaja menonton film porno. Hal tersebut bahwa remaja yang mulai 

mencari jati diri dan mulai melakukan penyesuaian diri dengan 

lingkungan, mempelajari dunia kedewasaan dan mulai mencari serta 
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menemukan hal-hal yang membua penasaran terhadap dirinya seperti 

mengakses film porno. 

d) Keluarga 

Keluarga merupakan faktor eksternal yang memengaruhi remaja yang 

menonton film porno. Karena kurangnya pengawasan dari keluarga dan 

minimnya hubungan komunikasi terutama dalam hal pendidikan 

seksualitas dan pengalaman-pengalaman seksual yang diberikan oleh 

keluarga. 

e) Adanya permintaan pasangan 

Hal ini biasanya didalam pasangan remaja yang berpacaran waktu 

mereka untuk bisa bersama meraka saling bertukar pikiran, berbagi 

cerita, saling mencurahkan perhatian dan kasih sayang. Sayangnya saat 

ini pacaran sudah dikonotasikan dengan “menjamah pacar” banyak 

remaja yang berfikir kalau pacaran tidak seru bila tidak dibumbui dengan 

berciuman, pegangan tangan, pelukan, saling berhubungan seks pranikah 

pun bisa terjadi (Novita, 2018). 

Menurut (Kemendik, 2017) faktor yang memengaruhi penyebab terkena 

pornografi meliputi, tidak sengaja terkena pornografi ketika mengakses internet, 

penasaran dan coba-coba mengakses situs berisi muatan pornografi, menggunakan 

waktu luang untuk melakukan hal yang kurang baik, terpengaruh teman sebaya 

dan lingkungan sekitarnya, pola asuh yang keliru menyebabkan anak menjadi 

kesepian, tertekan, jenuh, pemarah, dan lelah, sosial, budaya dan ekonomi 

seseorang yang dilakukan tanpa penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

18 

akan menambah pengetahuan walaupun tidak melakukan. Status ekonomi juga 

akan menentukan tersedianya fasilitas yang dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhannya (Kemendik, 2017). 

2.1.3. Jenis-jenis Media Pornografi 

 Jenis-jenis media pornografi Jenis media pornografi menurut UU No. 44 

(2008), yaitu: televisi, telepon, surat kabar, majalah, radio, internet. Berdasarkan 

hasil penelitian, sebanyak 91,7% responden mengaku bahwa mereka telah 

terpapar pornografi sejak berusia 17-20 tahun. Paparan pornografi tersebut mereka 

dapatkan dari majalah (60,7%), handphone (73,3%), buku (31,7%), komik 

(34,3%), tablet (44,7%), dan media lainnya (48,3%). Sejumlah 85% responden 

juga pernah melihat iklan yang terdapat dalam media cetak dan elektronik yang 

mengandung pornografi. Bentuk media pornografi yang sering dilihat oleh 

sebagian besar responden adalah video/film (44%). Senada dengan apa yang 

dikatakan oleh Rohmahwati, (bahwa paparan media massa, baik cetak (koran, 

majalah, buku-buku porno) maupun elektronik (TV, VCD, Internet), mempunyai 

pengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada remaja untuk melakukan 

hubungan seksual pranikah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual 

pranikah pada remaja paling tinggi hubungan antara orang tua dengan remaja, 

diikuti karena tekanan teman sebaya, religiusitas, dan eksposur media pornografi. 

 Menurut Bungin (2012), bahwa kemajuan teknologi komunikasi terus 

berkembang, maka konsep pornografi juga telah bergeser dan berkembang. Dalam 

wacana porno atau penggambaran tindakan pencabulan (pornografi) kontemporer 

ada beberapa pemahaman porno yang dapat dikonseptualisasikan, antara lain:  
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a. Pornografi, yaitu gambar-gambar perilaku pencabulan yang lebih 

banyak menonjolkan tubuh dan alat kelamin manusia. Sifatnya yang 

seronok, jorok, vulgar, membuat orang yang melihatnya terangsang 

secara seksual.  

b. Porno teks, yaitu karya pencabulan yang tertulis sebagai naskah cerita-

cerita atau berita dalam berbagai versi hubungan seksual dalam bentuk 

narasi, konstruksi cerita, testimonial, atau pengalaman pribadi secara 

vulgar, termasuk pula cerita-cerita buku komik, sehingga pembaca 

merasa seakanakan menyaksikan sendiri, mengalami atau melakukan 

sendiri hubungan seks itu.  

c. Porno suara, suara atau tuturan, kata-kata dan kalimat-kalimat yang 

diucapkan seseorang yang langsung atau tidak langsung bahkan secara 

vulgar melakukan rayuan seksual, suara atau tuturan tentang objek 

seksual atau aktivitas seksual.  

d. Porno aksi, yaitu penggambaran aksi, gerakan, lenggokan, liukan tubuh, 

penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan 

seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital 

yang tidak disengaja atau disengaja untuk membangkitkan nafsu 

seksual bagi yang melihatnya. 

e. Porno media, dalam konteks media massa, pornografi, pornoteks, 

pornosuara, dan pornoaksi menjadi bagian yang saling terhubung. Dalam 

konteks pornografi (cetak-visual) memiliki kedekatan dengan pornoteks, 

karena gambar dan teks disatukan dalam media cetak. Sedangkan 
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pornoaksi dapat bersamaan muncul dengan pornografi (elektronik) 

karena ditayangkan di televisi. 

2.1.4. Dampak Addicted Pornografi 

 Dampak pornografi terhadap remaja terdiri dari empat tahapan yang 

meliputi adiksi, eskalasi, desensitiasi dan act out (Racmaniar.et.al, 2017). 

1. Adiksi 

 Adiksi adalah tahap kecanduan, yaitu keinginan untuk mengkonsumsi 

pornografi kembali timbul setelah terpapar oleh konten tersebut 

sebelumnya. 

2. Eskalasi 

Eskalasi adalah munculnya kebutuhan untuk mengonsumsi konten                              

pornografi porn dengan muatan materi seks yang lebih berat dari pada 

sebelumnya. 

3. Desentiasi 

 Desentiasi adalah tahap ketika materi seks yang awalnya tabu, tidak 

bermoral dan merendahkan martabat manusia secara perlahan dianggap 

sebagai suatu yang biasa, bahkan pada tahap ini seseorang dapat menjadi 

tidak sensitif terhadap korban kekerasan seksual. 

4. Act out 

 Act out adalah tahapan yang dapat dikategorikan sebagai tahapan yang 

paling nyata karena pada tahap ini seseorang dapat mengaplikasikan 

perilaku seksual pornografi yang selama ini hanya dikonsumsinya 

(Racmaniar.et.al, 2017). 
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 Menurut (Utomo, 2018) dampak pornografi dapat mengakibatkan perilaku 

negatifseperti berikut ini : 

1) Mendorong remaja untuk meniru melakukan tindakan seksual. 

Kemampuan remaja menyaring informasi masih rendah. Para ahli 

dibidang kejahatan seksual terhadap remaja juga menyatakan bahwa 

aktifitas seksual pada remaja yang belum dewasa selalu dipicu oleh 

pengalaman atau melihat. Pornografi atau aktivitas porno baik dari 

internet, HP, VCD, komik atau media lainnya. Maka mereka akan 

terdorong untuk meniru melakukan tindakan seksual terhadap anak lain 

atau siapapun obyek yang bisa mereka jangkau. 

2) Membentuk sikap, nilai dan perilaku yang negative. 

Beragam adegan seksual, dapat terganggu proses pendidikan seks. Hal itu 

dapat diketahui dari cara mereka memandang wanita, kejahatan seksual,  

hubungan seksual, dan seks pada umumnya. Remajatersebut akan 

berkembang menjadi pribadi yang merendahkan wanita secara seksual, 

memandang seks bebas sebagai perilaku normal dan alami, permisif 

terhadap perkosaan, bahkan cenderung mengidap berbagai 

penyimpangan seksual. 

3) Menyebabkan sulit konsentrasi belajar hingga terganggu jati dirinya 

Pada remaja yang memiliki IQ tinggi, pornografi biar mengakibatkan 

mereka kesulitan membangkitkan konsentrasinya untuk belajar dan 

beraktivitas, hari harinya didominasi oleh kegelisahan dan sedikit sekali 

produktivitasnya. Sedangkan remaja yang ber-IQ rendah, pengaruhnya 
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bisa lebih ekstrim lagi, mereka tidak berdaya lagi untuk berkonsentrasi, 

hari-harinya total dikuasai kegelisahan (Utomo, 2018) 

 Menurut (Rosdiana et al, 2018) efek pornografi dapat merusak otak PRC 

(Pre Frontal Cortex) karena benturan fisik, zat kimia, narkotika, napza dan 

narkolema/pornografi. Sistem limbit yang mengatur emosi, makan, minum dan 

naluri seksual didalam otak akan mengaktifkan zat kimia otak dopamine yang 

memberi rasa senang, penasaran dan kecandua. Dopamine juga akan aktif jika 

seseorang mengkonsumsi narkoba sehingga candu narkoba sama dengan candu 

narkolema. Otak akan mengingat apa saja yang akan memberi kesenangan, secara 

alamiah dopamine dialirkan oleh sistem limbik PRC (Pre Frontal Cortex) 

(Rosdiana et al, 2018). 

 Para ilmuwan sosial, psikolog klinis, dan ahli biologi bahkan telah 

menjelaskan berbagai dampak sosial dan psikologis pornografi, dan para ahli saraf 

juga menggambarkan tentang mekanisme biologis di mana pornografi 

menghasilkan efek biologis yang kuat pada individu. Secara umum efek dari 

pornografi untuk melemahkan fungsi individu dan sosial sangat kuat dan 

mendalam (Rahmania, 2017) bentuknya : 

1. Efek pada pikiran: Pornografi secara signifikan mendistorsi sikap dan 

persepsi tentang sifat hubungan seksual. Pria yang biasa melihat 

pornografi memiliki toleransi yang lebih tinggi untuk terhadap tindakan 

intercourse dalam seksualitas, adanya agresifitas seksual, hadirnya 

pergaulan bebas, dan bahkan pemerkosaan. Selain itu, pria mulai melihat 

perempuan dan bahkan anak-anak sebagai “objek seks,” komoditas atau 
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instrumen untuk kesenangan mereka, bukan sebagai orang yang 

bermartabat. 

2. Efek pada tubuh: Pornografi sangat adiktif. Aspek adiktif dari pornografi 

berhubungan dengan reaksi biologis dalam tubuh, terdapat hormon 

dopamine yang diproduksi dan bertindak sebagai salah satu mekanisme 

untuk membentuk transmisi jalur ke pusat-pusat kesenangan otak. Jadi, 

akibat terjadinya peningkatan persepsi tentang bolehnya melakukan 

hubungan seksual akibat terpapar pornografi menyebabkan meningkatnya 

risiko tertular penyakit menular seksual atau adanya kehamilan di luar 

nikah sehingga anak menjadi orang tua tanpa diinginkan/terlalu dini. 

 3. Efek pada jantung: Pornografi mempengaruhi kehidupan emosional 

masyarakat. Pria menikah yang terpapar pornografi merasa kurang puas 

dengan hubungan seksual suami istri mereka dan kurang melekatnya 

hubungan emosional pada istri-istri mereka (Rahmania, 2017). 

2.1.5. Ciri – ciri Kecanduan Pornografi 

 Menurut (Kemendik, 2017) kecanduan pornografi adalah perilaku 

berulang untuk melihat hal-hal yang merangsang nafsu seksual dan kehilangan 

kontrol diri yang terdiri dari; tidak punya gairah beraktivitas, sering tampak gugup 

apabila ada yang mengajaknya berkomunikasi, malas, enggan belajar, enggan 

bergaul, enggan lepas dari gadget, senang menyindiri, terutama di kamarnya, 

melupakan kebiasaan baiknya, cemas jika rahasianya terbongkar, sulit 

bersosialisasi baik dengan keluarga maupun dengan temannya, mudah marah dan 
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mudah tersinggung, perilaku kacau karena selalu tertarik mencarik materi 

pornografi, pelupa dan sulit berkonsentrasi (Kemendik, 2017). 

Karakteristik orang-orang yang mengakses situs porno, yaitu recreational 

user, sexual compulsive users, dan at-risk users. Recreational user merupakan 

tipe pengguna yang hanya mengggunakan situs porno sebagai media untuk 

menambah pengetahuan belaka. Sexual compulsive users merupakan tipe 

pengguna yang menggunakan situs porno pada suatu hal yang kurang pantas, 

tidak ada yang mengetahui aktivitas pengguna tipe ini dalam menjelajah situs 

porno dalam kehidupan normal. Ada pula pengguna yang berfantasi tentang seks 

yang terbawa dalam kehidupan nyata meskipun tidak membuka situs porno. At-

risk users merupakan tipe pengguna yang berada dalam tahap yang ekstrem pada 

masalah seksual secara berlanjut, karena terjadi pemindahan adegan seksual pada 

dunia nyata yang dilakukan tanpa melihat situs porno (Hasyim et al., 2017) 

2.1.6. Peran Orang Tua Mencegah Anak Terpapar Pornografi 

 Keluarga yang pada dasarnya mempunyai peranan untuk membentuk 

perkembangan dan kepribadian serta sebagai pengontrol bagi anaknya untuk dapat 

memberikan batasan-batasan dalam menjalani kehidupan sosial mulai semakin 

terkikis dengan masuknya era modernisasi. Dengan kurang tanggapnya pada diri 

orang tua mengenai pentingnya aturan-aturan bagi remajanya, mengakibatkan 

remaja merasa bebas untuk menerima segala informasi yang di dapat dari luar 

baik hal tersebut mengarahkan ke hal yang negative seperti melakukan seks bebas. 

Dengan ditunjang adanya pendukung seperti internet, tayangan-tayangan yang 
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menjurus pada seks bebas dan banyaknya video porno yang beredar semakin 

meyakinkan remaja untuk meniru hal tersebut (Novita, 2018). 

Menurut (Kemendik, 2017) peran orang tua untuk mencegah anak terpapar 

pornografi terdiri dari : 

1. Mendampingi anak ketika mengakses internet. 

2. Memberikan pemahaman anak tentang internet sehat dan aman. 

3. Menempatkan komputer diruang keluarga. 

4. Apabila anak ketahuan mengakses situs pornografi, orang tua harus 

mengajak anak berdialog dan menjelaskan dampak pornografi. 

5. Memberikan pendidikan seks sesuai dengan usia perkembangan. 

6. Mengenali teman dan lingkungan sekitarnya. 

7. Memberikan perhatian, kasih sayang, dan penghargaan kepada anak. 

8. Menyepakati aturan yang dibuat bersama antara orang tua dan anak dalam 

penggunaan gadget. 

9. Melatih anak agar mampu berkata “TIDAK” terhadap ajakan pornografi. 

10. Mengenali ciri-ciri anak yang kecanduan pornografi. 

11. Menjaga lingkungan anak dari hal-hal yang berbau pornografi. 

12. Mengalihkan perhatian anak dengan melakukan kegiatan sesuai bakat dan  

minatnya (Kemendik, 2017). 

 Orangtua sebagai orang yang signifikan dalam kehidupan anak perlu 

memperhatikan hal ini apabila ditemukan persepsi yang kurang tepat dengan 

landasan nilai-nilai social masyarakat. Apabila orang tua jarang mengawasi anak-

anak remajanya, kurang memberi dukungan, dan menerapkan pola disiplin secara 
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tidak efektif, maka akan menyebabkan terjadinya penyimpangan tingkah laku. 

Keluarga perlu waspada terhadap paparan pornografi pada anak-anaknya karena 

pengaruh pornografi pada keluarga dapat mengganggu keutuhan keluarga. 

pornografi menghilangkan kehangatan kehidupan keluarga, padahal kehangatan 

adalah nutrisi alami yang dibutuhkan anak untuk tumbuh berkembang (Rahmania, 

2017). 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP 

3.1. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep merupakan sarana pengorganisasian fenomena yang 

kurang formal dari pada teori. Seperti teori, model konseptual berhubungan 

dengan abstraksi (konsep) yang disusun berdasarkan relevansinya dengan tema 

umum (Polit, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

memengaruhi addicted video pornografi pada siswa SMK Swasta Parulian 1 

Medan tahun 2020. 

Bagian  3.1 .  Kerangka Konsep Faktor-Faktor Yang Memengaruhi 

Addicted Video Pornografi pada Siswa SMK Swasta Parulian 1 

Medan Tahun 2020 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1. Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian adalah keseluruhan rencana untuk mendapatkan 

jawaban atas pertanyaan yang sedang dipelajari dan untuk menangani berbagai 

tantangan terhadap bukti penelitian yang layak. Rancangan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif bertujuan mengidentifikasikan 

hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu (Creswell, 2009). 

4.2. Populasi dan Sampel 

4.2.1. Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan kumpulan kasus di mana seorang peneliti 

tertarik. Populasi tidak terbatas pada subyek manusia. Peneliti menentukan 

karakteristik yang membatasi populasi penelitian melalui kriteria kelayakan 

(Creswell, 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X di SMK 

Swasta Parulian 1 Medan berjumlah 15 orang. 

4.2.2. Sampel 

 Pengambilan sampel adalah proses pemilihan sebagai populasi untuk 

mewakili seluruh populasi. Sampel adalah subset dari elemen populasi. Elemen 

adalah unit paling dasar tentang informasi mana yang dikumpulkan. Dalam 

penelitian keperawatan, unsur-unsurnya biasanya manusia (Grove, 2014). Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Total Sampling dimana jumlah 

keseluruhan populasi menjadi sampel peneliti. Cara ini dilakukan bila populasinya 

kecil, populasi ini diambil seluruhnya untuk dijadikan sampel penelitian (Hidayat, 
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2012). Sampel dalam penelitian ini adalah memiliki kriteria inklusi, yaitu siswa 

berjenis kelamin laki-laki, umur 15-17 tahun, sehat jasmani dan rohani serta 

bersedia menjadi informan. Sampel dalam penelitian ini siswa kelas X SMK 

Swasta Parulian 1 Medan, sebanyak 15 orang siswa dan bersedia menjadi 

responden. 

4.3 Variabel Penelitian dan Defenisi Oprasional 

4.3.1. Variabel Independen 

 Variabel independen merupakan faktor yang mungkin menyebabkan, atau 

mempengaruhi hasil (Creswell, 2009). Adapun variabel independen pada 

penelitian ini adalah faktor internal (faktor diri sendiri) dan eksternal (faktor 

lingkungan) addicted video pornografi di SMK Swasta Parulian 1 Medan. 

4.3.2 Defenisi Operasional 

Definisi operasional berasal dari seperangkat prosedur atau tindakan 

progresif yang dilakukan peneliti untuk menerima kesan sensorik yang 

menunjukkan adanya atau tingkat eksistensi suatu variabel (Grove, 2014). Definisi 

operasional adalah mendefenisikan variabel secara operasional berdasarkan 

karakterisktik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan 

observasi dan pengukuran secara cermat terhadap suatu objek dan fenomena 

(Polit, 2012).     
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Tabel 4.4 Defenisi Operasional faktor-faktor yang memengaruhi addicted 

video pornografi pada siswa SMK Swasta Parulian 1 Medan 

 

4.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan untuk 

peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar menjadi lebih mudah dan 

sistematis (Polit, 2012). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lembar 

kuesioner yang disusun oleh peneliti, meliputi usia,jenis kelamin mengenai faktor-

faktor yang memengaruhi addicted video pornografi. Penelitian ini menggunakan 

kuesioner faktor-faktor yang memengaruhi addicted video pornografi yang telah 

dimodifikasi. Kuesioner terdiri dari 14 pernyataan yang terbagi dalam 2 bagian 

yaitu faktor diri sendiri terdiri dari 8 soal pernyataan dengan kategori tinggi =25-

32, sedang=17-24, rendah=8-16 dan faktor lingkungan terdiri dari 6 soal 

pernyataan dengan kategori tinggi = 19-24, sedang = 13-18, rendah = 6-12. 
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Diri sendiri  

Rumus : 

P = rentang nilai     

      banyak kelas   

p = nilai tertinggi- nilai terendah   

              banyak kelas     

 p=32 - 8 

         3 

 p= 24 

       3 

P=8 

Lingkungan 

Rumus : P = rentang nilai     

      banyak kelas   

p = nilai tertinggi- nilai terendah   

              banyak kelas     

 p=24 - 6 

         3 

 p= 18 

       3 

P=6 
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4.5 Lokasi dan Waktu 

4.5.1 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini pada siswa SMK Swasta Parulian 1 Medan Tahun 

2020. 

4.5.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dimulai dari pada bulan Maret – Mei 2020. 

4.6 Prosedur Pengambilan Data dan Pengumpulan Data 

4.6.1. Pengambilan data 

Pengumpulan data adalah proses perolehan subjek dan pengumpulan untuk 

suatu penelitian. Langkah-langkah aktual untuk mengumpulkan data sangat 

spesifik untuk setiap studi dan bergantung pada teknik desain dan pengukuran 

penelitian (Grove, 2014). Pengambilan data pada penelitian ini diperoleh dari: 

data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek 

penelitian melalui kuesioner. Data sekunder, yaitu data yang diambil peneliti dari 

SMK Swasta Parulian 1  Medan Tahun 2020. 

4.6.2 Teknik pengumpulan data 

 Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, sumber dan 

berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka 

teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), 

kuesioner, dan gabungan kegitanya (Hidayat, 2013). 

Peneliti akan mengumpulkan data dengan meminta izin tertulis dari Stikes 

Santa Elisabeth Medan. Kemudian peneliti meminta izin ke Kepala Sekolah SMK 

Swasta Parulian 1 Medan untuk melakukan pengumpulan data di SMK Swasta 
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Parulian 1 Medan. Selanjutnya peneliti memberikan informed consent pada 

responden sebagai tanda persetujuan keikut sertaan kemudian memberikan 

kuesioner kepada siswa yang berisi pernyatan yang terkait dengan materi. Dalam 

penelitian responden mengisi data demografi yaitu nama inisial, umur. Saat 

pengisian kuesioner peneliti mendampingi responden, apabila ada pernyataan 

yang tidak jelas peneliti dapat menjelaskan kepada responden. Kemudian peneliti 

mengumpulkan kuesioner kembali. 

4.6.3. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat itu benar mengukur 

apa yang di ukur validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat – 

tingkat valid suatu instrumen (Polit and Beck, 2012). Uji validitas dikatakan valid 

apabila r hitung > r tabel. Kuesioner yang peneliti gunakan 20 pernyataan dengan 

15 responden. Setelah dilakukan uji validitas, kuesioner yang valid berjumlah 14 

pernyataan dari 20 pernyataan (6 pernyataan tidak valid) dengan nilai ketentuan 

peson produck moment dengan jumlah sampel 15 maka nilai r tabel = 0,514. 

Kuesioner yang valid berjumlah 14 pernyataan digunakan pada saat penelitian. 

Reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta 

atau berlainan. Alat dan cara mengukur atau mengamati sama-sama memegang 

peranan yang penting dalam waktu yang bersamaan. Uji reliabilitas sebuah 

instrument dikatakan reliable jika koefisien cronbach’s alpha lebih besar atau 

sama dengan 0,80 (Polit, 2012). Uji reliabilitas dilakukan kepada 15 responden 

siswa kelas X (c) di SMK Swasta Parulian 1 Medan dengan menggunakan 14 
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pernyataan. Hasil di peroleh dengan nilai cronbach’s alpha 0,90 yang berarti 

dikatakan reliabel. 

4.7. Kerangka Operasional 

Bagan 4.1. Kerangka Operasional Faktor-Faktor Yang Memengaruhi   

  Addicted Video Pornografi Pada Siswa SMK Swasta Parulian 1 

  Medan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Analisa Data 

Deskriptif univariat (satu variabel) yang menggambarkan satu variabel 

pada suatu waktu atau fokus pada deskripsi variabel tunggal. Analisa univariat 
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Pemberian Informed Consent dan Kuesioner 

Pengumpulan Data 

 

                                                   Hasil 

Analisa data dengan cara uji statistik 

 

 

Pengolahan Data dengan Data Komputer 

editing, prosesing 
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memengaruhi addicted video pornografi pada siswa SMK Swasta Parulian 1 

Medan Tahun 2020. 

Dalam penelitian ini menggunakan uji cronbach’s alpha. Analisa data 

digunakan untuk mengetahui apakah ada faktor-faktor diri sendiri dan faktor 

lingkungan yang memengaruhi addicted video pornografi. 

4 .9 Etika Penelitian 

Ketika manusia di gunakan sebagai peserta studi, perhatian harus di 

lakukan untuk memastikan bahwa hak mereka di lindungi. Etik adalah sistem nilai 

moral yang berkaitan dengan sejauh mana prosedur penelitian mamatuhi 

kewajiban professional, hokum dan soaial kepada peserta studi sesuai dengan 

nomor kode etik 0086/KEPK-SE/PD-DT/III/2020. Tiga prinsip umum mengenai 

standar perilaku etis dalam penelitian berbasis: beneficience (berbuat baik), 

respect for human dignity (menghormati martabat manusia) dan justice (keadilan) 

(Polit, 2012). 

1. Respect for person 

Penelitian mengikutsertakan responden harus menghormati martabat 

responden sebagai manusia. Responden memiliki otonomi dalam 

menentukan pilihan nya sendiri. Apapun pilihannya harus senantiasa 

dihormati dan tetap diberikan keamanan terhadap kerugian penelitian pada 

responden yang memiliki kekurangan otonomi. Beberapa tindakan yang 

terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat responden adalah 

peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subjek (informed consent) 

yang diserahkan kepada responden. 
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2.Beneficience & Maleficience 

Penelitian yang akan dilakukan harus memaksimalkan kebaikan atau 

keuntungan dan meminimalkan kerugian atau kesalahan terhadap 

responden penelitian.  

3. Justice  

Responden penelitian harus diperlakukan secara adil dalam hal beban dan 

manfaat dari partisipasi dalam penelitian. Peneliti harus mampu memenuhi 

prinsip keterbukaan pada semua responden penelitian. Semua responden 

diberikan perlakuan yang sama sesuai prosedur penelitian.  

Masalah etika penelitian yang harus diperhatikan antara lain sebagai 

berikut  

1. Informed Consent 

Merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden peneliti 

dengan memberikan lembaran persetujuan. Informed consent tersebut akan 

diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembaran 

persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan informed consent adalah 

agar mengerti maksud dan tujuan penelitian, dan mengetahui dampaknya. 

Jika subjek bersedia, maka calon responden menandatangani lembar 

persetujuan. Jika responden tidak bersedia maka peneliti akan 

menghormati hak responden.  

2. Anonymity (tanpa nama) 
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Memberikan jaminan dalam penggunaan subjek pengertian dengan cara 

tidak memberikan atau mencatumkan nama responden pada lembar atau 

alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau 

hasil penelitian yang disajikan.  

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun 

masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan 

dijamin kerahasiaanya oleh peneliti, hanya kelompok data tetentu yang 

dilaporkan pada hasil riset. 

Pada penelitian ini, pertama sekali peneliti mengajukan permohonan izin 

penelitian kepada Ketua STIKes Santa Elisabeth, kemudian surat tersebut akan 

dikirm ke SMK Swasta Parulian 1 Medan. Setelah mendapat persetujuan untuk 

melakukan penelitian, maka peneliti melakukan pengumpulan data awal 

penelitian. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan penelitian, peneliti memberikan 

penjelasan tentang tujuan dan prosedur penelitian yang dilakukan terhadap 

responden. Selanjutnya jika responden bersedia turut serta dalam penelitian 

sebagai subyek maka responden terlebih dahulu menandatangani lembar 

persetujuan (informed consent). Kemudian peneliti memulai penelitian sesuai 

dengan yang telah disepakati. Peneliti menghormati hak-hak otonomi responden 

dalam melakukan penelitian dan tidak ada memaksakan kehendak terhadap 

subyek penelitian. Peneliti menjaga kerahasiaan dari informasi yang diberikan 

oleh responden dan tidak mencantumkan nama responden dalam pengumpulan 

data penelitian. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMK Swasta Parulian 1 Medan yang 

berlokasi di jalan Stadion Teladan Medan No 23 dengan kode pos 20217, Kel. 

Teladan Barat, Kec. Medan Kota, Kab. Medan Kota, Prov. Sumatera Utara. Luas 

keseluruhan sekolah 16.000 m dan didirikan pada tahun 1966. Sekolah SMK 

Swasta Parulian 1 Medan sudah terakreditas A. Bangunan sekolah terdiri dari dua 

lantai, sekolah memiliki tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA dan SMK. Pada 

tingkatan SMK keseluruhan memiliki sepuluh kelas dan kelas X terbagi dalam 

tiga lokal dan akan menjadi sampel penelitian ini. 

 Sekolah SMK Swasta Parulian 1 Medan merupakan salah satu karya 

pendidikan yang dikelolah oleh bapak Sopar Siburian, SH, MH selaku ketua 

yayasan di sekolah tersebut. Sekolah ini memiliki visi dan misi : 

Mendidik putra-putri bangsa agar:  

1. Unggul dan berprestasi dalam Ilmu pengetahuan serta beriman.  

2. Sehat Badani, Pikirani, dan Rohaniah.  

 Misi : 

1. Sebagai mitra pemerintah mendidik anak-anak bangsa yang cakap, terampil dan 

  bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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2. Mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa melalui pembelajaran agar 

mempunyai stuktur sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif.  

3. Melaksanakan pembelajaran melalui kurikulum yang ditetapkan oleh 

pemerintah untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.  

4. Melaksanakan pembinaan mental spiritual para siswa agar menjadi manusia 

yang berprestasi dan berbudi pekerti yang luhur.  

5.2 Hasil Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2020. Jumlah responden dalam 

penelitian ini sebanyak 15 orang siswa kelas X (c) SMK Swasta Parulian 1 

Medan. Berikut ini hasil penelitian terkait karakteristik demografi responden. 

 Tabel 5.2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Data Demografi 

Siswa SMK Swasta Parulian 1 Medan Tahun 2020 

 

Karakteristik Frekuensi (f) Persentase% 

Usia (Tahun) 

 15 Tahun 

 16 Tahun 

 17 Tahun 

 

4 

9 

2 

 

26,3 

60,0 

13,3 

Total 15 100 

Agama 

 Kristen Protestan 

 

15 

 

100 

Total 15 100 

 

Berdasarkan tabel 5.1. menyatakan bahwa dari 15 responden, berdasarkan 

dari segi usia mayoritas berusia 16 tahun sebanyak 9 orang (60%) dan minoritas 

17 tahun sebanyak 2 orang (13,3%). Dari segi agama mayoritas kristen protestan 

sebanyak 15 orang (100 %). 
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5.2.1. Faktor Diri Sendiri Yang Memengaruhi Addicted Video Pornografi Di 

SMK Swasta Parulian 1 MedanTahun 2020 

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Dan Persentase Faktor Diri sendiri Remaja di 

SMK Swasta   Parulian 1 Medan Tahun 2020 

 

Kategori Frekuensi (f) Persentase% 

Tinggi 9 60,0 

Sedang  5 33,3 

Rendah 1 6,7 

Total 15 100 

 

Berdasarkan tabel 5.2 distribusi frekuensi persentase mengidentifikasi 

faktor diri sendiri pada siswa SMK Swasta Parulian 1 Medan dengan 8 soal 

pernyataan dan 15 jumlah responden didapatkan data dengan kategori tinggi 

sebanyak 9 orang, persentasenya (60,0 %), data dengan kategori sedang sebanyak 

5 orang, persentasenya (33,3 %) dan dengan kategori rendah sebanyak 1 orang, 

persentase (6,7 %). 

Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Faktor Diri Sendiri Yang Memengaruhi 

Addicted Video Pornografi Pada Siswa SMK Swasta Parulian 1 

Medan berdasarkan kuesioner 

NO Pernyataan 
STS TS S SS 

F % f % f % f % 

1. Saya penasaran dan mencari 

tahu ketika ada konten yang 

terkait pornografi di sosial 

media. 

1 6,7 4 26,7 1 6,7 9 60,0 

2. Saya lebih tertarik kepada materi 

seks yang berbau pornografi 

dibandingkan materi yang 

dikemas dalam bentuk 

pendidikan. 

2 13,3 3 20,0 4 26,7 6 40,0 

3. Saya sering mencoba-coba untuk 

mengakses media pornografi. 

2 13,3 2 13,3 2 13,3 9 60,0 

4. Saya merasa tertarik untuk 1 6,7 3 20,0 3 20,0 8 53,3 
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NO Pernyataan 
STS TS S SS 

F % f % f % f % 

menonton film porno dan 

mengakses ulang kembali filim 

porno. 

5. Kurangnya sarana dan prasarana 

yang menampung bakat saya, 

sehingga saya melampiaskannya 

dengan menonton video 

pornografi. 

5 33,3 2 13,3 2 13,3 6 40,0 

6. Karena kurangnya aktivitas atau 

kegiatan yang positif, saya 

sering melakukan kegiatan 

negative seperti menonton film 

porno. 

3 20,0 1  6,7 4 26,7 7 46,7 

7. Saya sering memanfaatkan 

waktu luang dengan menonton 

video pornografi. 

1 6,7 5 33,3 2 13,3 7 46,7 

8. Saya menjadikan pornografi 

untuk masturbasi. 

2 13,3 1 6,7 2 13,3 1

0 

66,7 

 

5.2.2 Faktor Lingkungan Yang Memengaruhi Addicted Video  Pornografi 

Pada Siswa SMK Swasta Parulian 1 Medan 

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Faktor Lingkungan Yang Memengaruhi 

Addicted Video Pornografi Pada Siswa SMK Swasta Parulian 1 

Medan 

Kategori Frekuensi (f) Persentase% 

Tinggi 9 60,0 

Sedang  4 26,7 

Rendah 2 13,3 

Total 15 100 

 

Berdasarkan tabel 5.4 distribusi frekuensi persentase faktor lingkungan 

pada siswa SMK Swasta Parulian 1 Medan dengan menggunakan 6 soal 

pernyataan dan 15 jumlah responden didapatkan dengan kategori tinggi sebanyak 

9 orang, persentasenya (60,0 %). 
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Tabel 5.6 Distribusi Frekuensi Kuesioner Faktor Lingkungan Yang 

Memengaruhi Addicted Video Pornografi Pada Siswa SMK 

Swasta Parulian 1 Medan berdasarkan kuesioner 

NO Pernyataan 
STS TS S SS 

F % f % f % f % 

1. Teman saya di sekolah ada yang 

melihat tayangan video 

pornografi. 

2 13,3 4 26,7 1 6,7 8 53,3 

2. Saya pernah dipengaruhi oleh 

teman untuk ikut menonton 

video pornografi. 

4 26,7 3 20,0 3 20,0 5 33,3 

3. Teman saya membagikan video 

pornografi melalui via bluetooth 

kepada saya. 

2 13,3 4 26,7 4 26,7 5 33,3 

4. Karena kemajuan teknologi yang 

semakin canggih, saya lebih 

mudah untuk mendapatkan film 

pornografi. 

2 13,3 3 20,0 3 20,0 7 46,7 

5. Lingkungan membuat saya 

penasaran terhadap dunia 

kedewasaan dan mulai mencari 

serta menemukan hal-hal seperti 

mengakses pornografi. 

4 26,7 5 33,3 2 13,3 4 26,7 

6. Pengawasan orang tua yang 

kurang membuat saya dengan 

mudah melihat situs pornografi. 

2 13,3 3 20,0 3 20,0 7 46,7 

 

 

5.3 Pembahasan  

 Pada penelitian ini menggunakan jumlah sampel sebanyak 15 orang siswa 

SMK swasta Parulian 1 Medan kelas X, namun dikarenakan pandemik COVID-

19, sehingga responden yang digunakan untuk penelitian ini adalah sampel uji 

valid kuesioner sebanyak 15 responden, dikarenakan saat melakukan penelitian, 

sekolah SMK swasta Parulian 1 Medan telah diliburkan akibat pandemik COVID-

19.  

Hasil penelitian ini menggunakan jumlah responden sebanyak 15 orang 

remaja kelas X (c) yang menunjukkan bahwa sebagian besar usia siswa SMK 

Swasta Parulian 1 Medan adalah usia mayoritas berusia 16 tahun sebanyak 9 

orang (60%) dan minoritas 17 tahun sebanyak 2 orang (13,3) 
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5.1 Faktor Diri Sendiri Yang Memengaruhi Addicted Video Pornografi Di 

SMK Swasta Parulian 1 Medan 

 

Berdasarkan diagram 5.3.1 diatas diperoleh faktor diri sendiri yang 

memengaruhi addicted video pornografi pada siswa SMK Swasta Parulian 1 

Medan didapatkan data 15 jumlah responden dengan kategori tinggi sebanyak 9 

orang, persentasenya (60,0 %), data dengan kategori sedang sebanyak 5 orang, 

persentasenya (33,3 %) dan dengan kategori rendah sebanyak 1 orang, persentase 

(6,7 %). 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti pada siswa SMK Swasta 

Parulian 1 Medan dengan jumlah 15 responden menggunakan 8 pernyataan 

didapatkan data dengan kategori tinggi sebanyak 9 orang, persentasenya (60,0 %), 

data dengan kategori sedang sebanyak 5 orang, persentasenya (33,3 %) dan 

dengan kategori rendah sebanyak 1 orang, persentase (6,7 %). Dari segi agama 

mayoritas kristen protestan sebanyak 15 orang (100 %) faktor diri sendiri yang 
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memengaruhi addicted video pornografi dengan menggunakan 8 pernyataan diri 

sendiri. 

Menurut (Kemenkes RI, 2015) usia 15-17 tahun merupakan masa 

terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, biologis, 

maupun intelektual. Perubahan fisik terjadi lebih cepat dibandingkan perubahan 

psikologi dan social. Sifat khas pada remaja adalah rasa ingin tahu yang besar, 

menyukai petualangan, dan tantangan serta berani menanggung resiko atau 

perbuatan tanpa didahului pertimbangan yang matang. Hal tersebut mendorong 

remaja untuk melakukan berbagai jenis perilaku seksual.  

Teori kepribadian Sigmund Freud perkembangan kepribadian ditentukan 

terutama oleh perkembangan biologis, sehingga tahap ini disebut juga tahap 

seksual infantil. Perkembangan insting seks berarti perubahan kateksis seks, dan 

perkembangan biologis menyiapkan bagian tubuh untuk dipilih menjadi pusat 

kepuasan seksual (erogenus zone). 

Berdasarkan hasil penelitian (Masita, 2019) bahwa faktor dominan yang 

menyebabkan remaja melihat video porno adalah penasaran, karena remaja 

memiliki karakteristik yang mudah terstimulasi dan dan memiliki rasa penasaran 

yang tinggi terhadap segala sesuatu hal, apalagi terhadap hal yang dianggap baru 

oleh mereka dan dianggap bisa menjawab rasa penasaran pada suatu hal, sehingga 

demi menjawab rasa penasaran mereka tanpa memikirkan dan 

mempertimbangkan akibatnya. 

Hasil penelitian (Hasyim et al., 2017) faktor kepribadian memiliki 

persentase 25%, lebih rendah dari laki-laki. Adapun penjabaran faktor kepribadian 
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pada informan perempuan ialah mengakses situs porno karena keinginan sendiri, 

mencari pornografi di internet, untuk memuaskan nafsu, sebagai pelarian, untuk 

menambah pengetahuan, membuka situs porno karena iseng dan ingin tahu, 

sehingga merasakan hasrat seksual, beban hilang, rasa puas, serta mendapatkan 

pengetahuan ilmu tentang seks 

 Hasil penelitian (Novita, 2018) menyebutkan bahwa factor yang 

menyebabkan remaja menonton film porno yaitu adanya pengalihan dan kurang 

bisanya memanfaatkan waktu luang. Adanya pengalihan dan kurangnya bisanya 

memanfaatkan waktu luang merupakan faktor interrnal yang mempengaruhi 

remaja menonton film porno. Hasil ini dapat dilihat dengan skor rangking yang 

dimiliki sebesar 265 dengan persentase 12,1% atau dapat dibulatkan menjadi 

12%. Hal tersebut karena remaja kurangnya melakukan kegiatan hal positif seperti 

melakukan aktifitas belajar dan berolahraga dan kurang bisa memanfaatkan waktu 

luang disaat waktu nya lagi kosong sehingga remaja tersebut dengan mudah untuk 

melakukan hal-hal negative. 

Berdasarkan faktor diri sendiri yang memengaruhi addicted video 

pornografi dengan jumlah responden sebanyak 15 orang didapatkan data dengan 

kategori tinggi sebanyak 9 orang, persentasenya (60,0 %), data dengan kategori 

sedang sebanyak 5 orang, persentasenya (33,3 %) dan dengan kategori rendah 

sebanyak 1 orang, persentase (6,7 %), dari segi usia berusia 15 tahun sebanyak 4 

orang (26,3), berusia 16 tahun sebanyak 9 orang (60%) dan minoritas 17 tahun 

sebanyak 2 orang (13,3%). dari segi agama mayoritas kristen protestan sebanyak 

15 orang (100 %). Pada kuesioner yang digunakan rata-rata siswa menjawab tidak 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

46 

setuju dan sangat setuju menjadikan pornografi untuk mansturbasi dan untuk 

pernyataan kuesioner paling rendah siswa penasaran dan mencari tahu ketika ada 

konten yang terkait pornografi. 

  Pada penelitian yang dilakukan pada siswa SMK Swasta Parulian 1 

Medan bahwasanya siswa cenderung lebih penasaran dan mencari tahu ketika ada 

konten yang terkait pornografi di sosial media, siswa juga lebih tertarik kepada 

materi seks yang berbau pornografi dibandingkan materi yang dikemas dalam 

bentuk pendidikan, ketika rasa penasaran yang tinggi siswa sering mencoba-coba 

untuk mengakses media pornografi secara berulang-ulang, akibat kurangnya 

sarana dan prasarana atau kegiatan yang positif.  

Berdasarkan pernyataan diatas disimpulakn bahwa siswa pada masa 

remaja terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara 

fisik,biologis maupun intelektual. Sifat khas pada remaja adalah rasa ingin tahu 

yang besar, sehingga  remaja cenderung penasaran dan ingin mencari tahu ketika 

ada materi yang berbaut konten pornografi dan remaja cenderung lebih tertarik 

dengan materi yang dikemas dalam bentuk pornografi dari pada materi yang 

dikemas dalam bentuk pendidikan. Disinilah peran kepala sekolah dan guru SMK 

swasta Parulian 1 Medan agar mengetahui faktor diri sendiri yang memengaruhi 

kecanduan addicted video pornogafi sehingga dapat digunakan untuk membentuk 

strategi dalam pencegahan terjadinya addicted video pornografi. 
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5.2 Faktor Lingkungan Yang Memengaruhi Addicted Video Pornografi Di 

SMK Swasta Parulian 1 Medan 

 

Berdasarkan diagram 5.3.2 diatas diperoleh faktor lingkungan yang 

memengaruhi addicted video pornografi pada siswa SMK Swasta Parulian 1 

Medan didapatkan data dengan kategori tinggi sebanyak 9 orang, persentasenya 

(60,0 %), data dengan kategori sedang sebanyak 4 orang, persentasenya (26,7 %) 

dan dengan kategori rendah sebanyak 2 orang, persentase (13,3 %), dari segi usia 

berusia 15 tahun sebanyak 4 orang (26,3), berusia 16 tahun sebanyak 9 orang 

(60%) dan minoritas 17 tahun sebanyak 2 orang (13,3%). dari segi agama 

mayoritas kristen protestan sebanyak 15 orang (100 %) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada siswa SMK Swasta Parulian 1 

Medan dengan jumlah responden sebanyak 15 orang didapatkan dengan kategori 

tinggi sebanyak 9 orang, persentasenya (60,0 %), data dengan kategori sedang 

sebanyak 4 orang, persentasenya (26,7 %) dan dengan kategori rendah sebanyak 2 
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orang, persentase (13,3 %) dengan menggunakan 6 pernyataan faktor lingkungan 

yang memengaruhi addicted video pornografi. 

 Berdasarkan hasil penelitian (Hasyim et al., 2017) faktor lingkungan lebih 

besar daripada faktor intraksional, dimana faktor intraksional terdiri atas iklan (di 

internet) serta fasilitas yang mendukung, Sedangkan faktor lingkungan terdiri dari 

teman, keluarga, tetangga, pendidikan seks, pacar. Kemudian ada beberapa orang 

yang mendapatkan dukungan dari orang lain saat mengakses situs porno, ada juga 

yang orang sekitarnya biasa saja, ada juga yang berada pada lingkungan orang lain 

acuh tak acuh, ada juga yang dikucilkan, dimarahi, atau dilarang oleh orang lain, 

bahkan ada yang orang sekitarnya ikut menonton ketika individu mengakses situs 

porno. Hal lain dalam faktor lingkungan ialah kondisi keluarga yang membuat 

kesepian. 

Hasil penelitian (Novita, 2018) menyebutkan bahwa faktor yang 

menyebabkan remaja menonton film porno yaitu karena kecanggihan teknologi. 

Kecanggihan teknologi merupakan faktor eksternal yang memengaruhi remaja 

menonton film porno. Hasil ini dapat dilihat dengan skor rangking yang dimiliki 

sebesar 134 dengan persentase 6,12% atau dapat dibulatkan menjadi 6%. Hal ini 

yang membuat remaja semakin cepat untuk mencarinya karena kemajuan 

teknologi yang semakin canggih dan mudah untuk mendapatkan peredaran film-

film porno yang berkembang luas.  

Responden mengatakan fasilitas di sekolah mereka memiliki akses 

jaringan internet wifi, tujuannya untuk agar para pelajar tidak kesulitan untuk 

mendapatkan informasi dan pengetahuan secara cepat dan mudah, ternyata hal ini 
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disalahgunakan oleh para pelajar untuk mengakses situs porno. Hal ini yang 

membuktikan bahwa kecanggihan teknologi sekarang ini semakin canggih dan 

berkembang. Disaranakan bijaklah dalam menggunakan teknologi internet karena 

internet bukan hanya memiliki dampak positif melainkan juga memiliki dampak 

negatif. 

Berdasarkan hasil penelitan (Rosdiana et al, 2018) menggunakan metode 

seminar di SMPN 33 Samarinda Kelurahan Bentuas Kecamatan Palaran. Peserta 

kegiatan seminar terdiri dari kelas VII A, VII B, VIII dan IX, total peserta 95 

siswa, lokasi SMPN 33 Kelurahan Bentuas Samarinda. SMPN 33 berada di 

pedesaan yang jauh dari perkotaan sehingga gadget merupakan satu-satunya 

hiburan buat mereka. Walaupun di pedasaan jangkauan sinyal sangat memadai 

untuk menggunakan internet, sehingga tiap pelajar memiliki gadget/ smartphone. 

Berdasarkan hasil seminar dengan metode diskusi tanya jawab dan games dengan 

pelajar SMPN 33, menunjukkan bahwa hampir semua pelajar mengaku pernah 

mengakses informasi pornografi melalui situs di internet melalui gadget dalam 

bentuk gambar, vidio atau dalam permainan game. 

Berdasarkan faktor lingkungan yang memengaruhi addicted video 

pornografi dengan jumlah responden sebanyak 15 orang jumlah responden 

didapatkan dengan kategori tinggi sebanyak 9 orang, persentasenya (60,0 %), data 

dengan kategori sedang sebanyak 4 orang, persentasenya (26,7 %) dan dengan 

kategori rendah sebanyak 2 orang, persentase (13,3 %), dari segi usia berusia 15 

tahun sebanyak 4 orang (26,3), berusia 16 tahun sebanyak 9 orang (60%) dan 

minoritas 17 tahun sebanyak 2 orang (13,3%), dari segi agama mayoritas kristen 
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protestan sebanyak 15 orang (100 %). Pada kuesioner yang digunakan rata-rata 

siswa menjawab setuju dan sangat setuju dengan lingkungan membuat penasaran 

sehinggan mencari hal-hal bebaut pornografi dengan serta sangat tidak setuju 

terhadap pengawasan orang tua yang kurang sehingga mudah melihat situs 

pornografi degan frekuensi dan untuk pernyataan paling rendah teman saya ada 

yang melihat tayangan video pornografi. 

Pada penelitian yang dilakukan pada siswa SMK swasta Parulian 1 Medan 

bahwa kebanyakan siswa melihat video pornografi karena teman sebaya serta 

dipengaruhi oleh teman untuk menonton tayangan video pornografi lalu teman 

sebayanya membagikan video pornografi melalui bluetooth, akibat kemajuan 

teknologi yang semakin canggih siswa lebih mudah medapatkan film pornografi 

serta lingkungan terhadap dunia kedewasaan yang membuat siswa mulai mencari 

hal-hal tentang pornografi dan pengawasan orang tua yang kurang membuat siswa 

lebih mudah melihat situs pornografi.  

Berdasarkan pernyataan diatas asumsi peneliti remaja tergolong generasi 

millennial cenderung lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. 

Kecanggihan teknologi berdampak positif dan negatif, media komunikasi 

merupakan alat komunikasi dengan orang lain diseluruh dunia, alat pertukan data, 

serta media untuk mencari infromasi yang bisa digunakan dalam bidang 

pendidikan. Akibat pemakaian alat komunikasi yang tidak dibatassi dan tidak ada 

pengawan dari pihak orang tua dan guru siswa menyalagunakan pemakaian alat 

komunikasi yg berdampak positif. 
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Sehingga kebanyakan siswa melihat video pornografi menggunakan medai 

komunikasi seperti handphone dan komputer dikarekan teman sebaya dan 

membagikan video melalui bluetooth akibat kemajuan tekonologi yang bersifat 

negatif. Disinilah sangat berperan guru dan orang tua mengawasi dan melarang 

anaknya menonton video pornografi yang tanpa yang tanpa disadari 

penggunaanya dari internet serta handphone berkamera dalam pencegahan faktor 

lingkungan yang memengaruhi addicted video pornografi. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah 15 responden mengenai 

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Addicted Video pornografi Pada Siswa SMK 

Swasta Parulian 1 Medan, maka dapat disimpulkan : 

6.1.1 Faktor diri sendiri yang memengaruhi addicted video pornografi pada siswa 

SMK swasta Parulian 1 Medan sebesar (60,0%), menunjukkan bahwa ada 

faktor diri sendiri yang menyebabkan addicted video pornografi tergolong 

dalam kategori tinggi. 

6.1.2 Faktor lingkungan yang memengaruhi addicted video pornografi pada siswa 

SMK swatsa Parulian 1 Medan sebesar (60,0%), menunjukkan bahwa faktor 

lingkungan yang menyebabkan addicted video pornografi tergolong dalam 

kategori tinggi. 

6.2 Saran 

6.2.1 Bagi Institusi  

Sebagai informasi dan bahan untuk menambah pengetahuan bagi 

mahasiswa/i STIKes Santa Elisabeth Medan tentang faktor-faktor yang 

memengaruhi addicted video pornografi sehingga dapat digunakan sebagai 

pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa. 

6.2.2 Bagi SMK Swasta Parulian 1 Medan 

 Sebagai informasi dan masukkan bagi kepala sekolah dan guru di SMK 

swasta Parulian 1 Medan untuk mengetahui faktor diri sendiri dan 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

53 

lingkungan yang memengaruhi addicted video pornografi sehingga dapat 

digunakan untuk membentuk strategi mencegah terjadinya addicted video 

pornografi dengan mengadakan tim penyuluhan satgas pornografi atau tim 

kesehatan. 

6.2.3 Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan 

metode pembelajaran pendidikan kesehatan dalam bentuk penyuluhan atau 

audio visual tentang dampak dan bahaya kecanduan menonton video 

pornografi secara terus-menerus. 
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LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 

Kepada Yth,   

Calon responden penelitian   

Di tempat   

SMK Swasta Parulian 1 Medan 

 

Dengan hormat,   

Dengan  perantaraan surat ini saya yang bertanda tangan dibawah ini :  

 

Mahasiswa Program Studi Ners Tahap Akademik di STIKes Santa 

Elisabeth Medan yang bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “ Faktor-

Faktor Yang Memengaruhi Addicted Video Pornografi Pada Siswa SMK 

Swasta Parulian 1 Medan Tahun 2020”. Penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh data atau informasi tentang Faktor-faktor yang memengaruhi 

addicted video pornografi . Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang 

merugikan bagi anda sebagai responden, kerahasiaan semua informasi yang 

diberikan akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila 

anda bersedia menjadi responden, saya mohon kesediaannya menandatangani 

persetujuan dan menjawab semua pertanyaan sesuai petunjuk yang saya buat. Atas 

segala perhatian dan kerjasama dari seluruh pihak, saya mengucapkan banyak 

terima kasih.   

 

 

 

                     Hormat saya,   

           

                   Stevan J Ndruru 

Nama   : Stevan Juniasman Ndruru 

NIM   : 032016087 

Alamat  : Jln. Bunga Terompet Pasar VII No. 118 Medan Selayang  
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INFORMED CONSENT 

(Persetujuan Keikutsertaan Dalam Penelitian)  

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  

Nama (inisial)   :  

Umur     :  

Alamat   :  

 

Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang akan dilakukan 

oleh mahasiswi Program Studi Ners STIKes Santa Elisabeth Medan, yang 

bernama Stevan Juniasman Ndruru dengan judul “Faktor-Faktor Yang 

Memengaruhi Addicted Video Pornografi Pada Siswa SMK Swasta Parulian 

1 Medan Tahun 2020”. Saya akan memberikan informasi yang benar terhadap 

apa yang diminta atau ditanyakan oleh peneliti, karena saya memahami bahwa 

penelitian ini tidak akan berakibat fatal dan merugikan. 

Demikanlah surat penyataan ini saya buat untuk dapat di gunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

 

            Medan,  Maret-April 2020  

          

                                                                               

                                                                                      Responden 
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KUESIONER PORNOGRAFI 

1. Karekteristik Responden  

Inisial  : 

Umur  : 

Agama  : 

2. Petunjuk Pengisian  

Kamu diminta untuk memberi tanda ceck list ( ) pada salah satu kolom pilihan 

jawaban yang terdapat dalam pernyataan dibawah ini. Pilihan jawaban asalah 

sebagai berikut : 

 

SS  : Sangat Setuju 

S  : Setuju 

TS  : Tidak Setuju 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

Tidak ada jawaban yang salah, karena jawaban berdasarkan pengalaman Adik-

adik. Semua identitas dan jawaban yang diberikan akan dirahasiakan. 

 

No. Pernyataan SS S TS ST

S 

1. Saya penasaran dan mencari tahu ketika ada 

konten yang terkait pornografi di sosial media. 

    

2. Saya lebih tertarik kepada materi seks yang 

berbau pornografi dibandingkan materi yang 

dikemas dalam bentuk pendidikan. 

    

3. Saya sering mencoba-coba untuk mengakses 

media pornografi. 

    

4. Saya merasa tertarik untuk menonton film porno 

dan mengakses ulang kembali filim porno. 
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5. Kurangnya sarana dan prasarana yang 

menampung bakat saya, sehingga saya 

melampiaskannya dengan menonton video 

pornografi. 

    

6. Karena kurangnya aktivitas atau kegiatan yang 

positif, saya sering melakukan kegiatan negative 

seperti menonton film porno. 

    

7. Saya sering memanfaatkan waktu luang dengan 

menonton video pornografi. 

    

8 Saya menjadikan pornografi untuk masturbasi.     

9. Teman saya di sekolah ada yang melihat 

tayangan video pornografi. 

    

10. Saya pernah dipengaruhi oleh teman untuk ikut 

menonton video pornografi. 

    

11. Teman saya membagikan video pornografi 

melalui via bluetooth kepada saya. 

    

12. Karena kemajuan teknologi yang semakin 

canggih, saya lebih mudah untuk mendapatkan 

film pornografi. 

    

13. Lingkungan membuat saya penasaran terhadap dunia 

kedewasaan dan mulai mencari serta menemukan hal-

hal seperti mengakses pornografi. 

    

14. Pengawasan orang tua yang kurang membuat 

saya dengan mudah melihat situs pornografi. 
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HASIL UJI VALIDITAS KUESIONER 

 

 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
 Case Processing Summary 
 
          

  N % 

Valid 15 100,0 

Excluded(a) 0 ,0 

  Total 15 100,0 

 
      a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

,903 20 

 
 
 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Pornografi adalah sketsa, 
ilustrasi, foto, tulisan, 
suara, gerak tubuh serta 
gambar-gambar 
pencabulan yang lebih 
banyak menonjolkan 
bentuk tubuh dan alat 
kelamin manusia. 

30,60 67,686 -,361 ,923 

Saya penasaran dan 
mencari tahu ketika ada 
konten yang terkait 
pornografi di sosial media 

32,27 53,495 ,832 ,889 
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Saya lebih tertarik kepada 
materi seks yang berbau 
pornografi dibandingkan 
materi yang dikemas dalam 
bentuk pendidikan. 

32,40 58,257 ,539 ,899 

Saya sering mencoba-coba 
untuk mengakses media 
pornografi. 32,47 57,981 ,561 ,898 

Saya merasa tertarik untuk 
menonton film porno dan 
mengakses ulang kembali 
filim porno. 

32,60 59,543 ,518 ,899 

Kurangnya sarana dan 
prasarana yang 
menampung bakat saya, 
sehingga saya 
melampiaskannya dengan 
menonton video pornografi. 

32,40 53,829 ,877 ,888 

Karena kurangnya aktivitas 
atau kegiatan yang positif, 
saya sering melakukan 
kegiatan negative seperti 
menonton film porno. 

32,53 59,267 ,544 ,899 

Saya sering memanfaatkan 
waktu luang dengan 
menonton video pornografi. 32,60 57,114 ,846 ,893 

Saya sering melakukan 
tindakan negative seperti 
berpegangan tangan. 

31,93 60,210 ,358 ,903 

Saya menjadikan 
pornografi untuk 
masturbasi. 

32,67 56,667 ,733 ,894 

Teman saya di sekolah ada 
yang melihat tayangan 
video pornografi. 32,47 58,838 ,600 ,898 

Teman saya 
memberitahukan  
mengenai situs pornografi. 32,33 59,667 ,400 ,902 

Saya pernah dipengaruhi 
oleh teman untuk ikut 
menonton video pornografi. 32,60 57,829 ,585 ,897 

Teman saya membagikan 
video pornografi melalui via 
bluetooth kepada saya. 32,53 55,981 ,780 ,892 
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Karena kemajuan teknologi 
yang semakin canggih, 
saya lebih mudah untuk 
mendapatkan film 
pornografi. 

32,60 56,400 ,743 ,893 

Kebiasaan menonton video 
pornografi tidak terlepas 
dari kehadiran internet dan 
kecanggihan teknologi. 

32,53 58,695 ,485 ,900 

Lingkungan membuat saya 
penasaran terhadap dunia 
kedewasaan dan mulai 
mencari serta menemukan 
hal-hal seperti mengakses 
pornografi. 

32,60 56,971 ,679 ,895 

Pengawasan orang tua 
yang kurang membuat 
saya dengan mudah 
melihat situs pornografi. 

32,60 56,686 ,711 ,894 

Saat bersama pacar, saya 
saling tukar pikiran,berbagi 
cerita dan kasih sayang. 31,40 56,114 ,459 ,903 

Saya berfikir kalau pacaran 
tidak pegangan tangan, 
berpelukan dan berciuman 
tidak akan seru 

31,87 57,267 ,374 ,907 

 
 
 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

34,00 63,857 7,991 20 
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HASIL OUTPUT UJI CRONBACH’S ALPHA 

 

 

STASTISTIC 

 

 

 Umur Agama 

N 

Valid 15 15 

Missing 0 0 

Mean 1,87 2,00 

Median 2,00 2,00 

 

 
 Frequency Table 
 

UMUR 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Va

lid 

15 tahun 4 26,7 26,7 26,7 

16 tahun 9 60,0 60,0 86,7 

17 tahun 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

AGAMA  

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid kristen protestan 15 100,0 100,0 100,0 
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FAKTOR DIRI SENDIRI 

 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tinggi 25-32 9 60,0 60,0 60,0 

sedang 17-24 5 33,3 33,3 93,3 

Rendah 8-16 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

 

FAKTOR LINGKUNGAN 

 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tinggi 27-36 9 60,0 60,0 60,0 

sedang 17-26 4 26,7 26,7 86,7 

Rendah 6-16 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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(FORMAT LANSDCAPE) 

 

No Kegiatan 

Waktu Penelitian 

Jan Feb Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 15 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Pengajuan Judul                               

2 Penyususnan Proposal 

Penelitian 
                              

3 Seminar Proposal                               

4 Prosedur Izin Penelitian                               

5 Memberi Informed Consent                               

6 Pengolahan Data                                

7 Hasil                               

8 Seminar Hasil                               

9 Revisi Skripsi                               

10 Pengumpulan Skripsi                               
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