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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

 

Masa remaja adalah suatu fase tumbuh kembang yang dinamis dalam 

kehidupan seorang individu. Masa ini  merupakan periode transisi dari masa 

kanak-kanak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan 

perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial. Dalam perkembangan 

sosial remaja maka remaja mulai memisahkan diri dari orang tua dan mulai 

memperluas hubungan dengan teman sebaya (peer group) (Irianto,2014). 

Remaja dikenal sebagai sosok dengan rasa ingin tahu yang sangat 

besar, banyak minat yang berkembang, di antaranya minat sosial dan minat 

seputar masalah seksual. Satu streotip yang menonjol pada remaja adalah  

mereka sangat berminat apabila berbicara, mempelajari atau mengamati hal-

hal yang berkaitan dengan masalah seksual (Fitriasary, 2009). 

Remaja yang selalu mempunyai rasa ingin tahu yang besar, karena 

tidak memiliki pengetahuan yang cukup maka mereka mencoba mencari 

informasi-informasi itu sendiri melalui berbagai macam media informasi, 

yang tentunya informasi tersebut belum tentu kebenarannya. Dengan rasa 

ingin tahu yang besar dan disertai pengetahuan yang minim membuat 

remaja tidak bisa memilah-milih mana yang baik dan mana yang buruk. 

Apalagi dengan keadaan saat ini dimana setiap item informasi telah 

dibumbui dengan kata-kata atau aksi pornografi (Mundhika,2015). 
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Selama ini remaja umumnya telah menempatkan media massa 

sebagai sumber informasi seksual yang lebih penting dibandingkan orang 

tua dan teman sebaya, karena media massa memberikan gambaran yang 

lebih baik mengenai keinginan dan kebutuhan seksualitas remaja 

(Supriati,2009). 

Selain itu perkembangan teknologi pada saat ini sangat pesat, dengan 

pesatnya perkembangan teknologi membuat seks tidak dianggap sakral lagi. 

Kecenderungan pelanggaran semakin meningkat oleh karena adanya 

penyebaran informasi dan rangsangan seksual melalui media massa yang 

dengan adanya teknologi canggih (video cassette, foto copy, VCD, telepon 

genggam, internet, dan lain-lain) menjadi tidak terbendung lagi (Permata, 

2011). 

Di era teknologi seperti saat ini, pornografi sangat mudah diakses 

melalui media, terutama media maya. Harga rental internet yang terjangkau 

oleh remaja dan anak-anak hingga media telepon seluler yang mempunyai 

aplikasi internet, membuat pornografi semakin mudah diakses melalui 

media maya. Tidak hanya itu, tidak sedikit buku, majalah, film dan komik 

yang secara sengaja maupun tidak, memuat unsur pornografi untuk 

meningkatkan nilai jualnya (Suyatno,2011). 

Di Amerika serikat, menurut perkiraan Departemen Kehakimannya, 

terdapat 250.000 hingga 500.000 pelaku pedofil tinggal di sana. Mereka 

memilih pekerjaan yang membuat mereka mudah mendekati anak-anak. 

Atau berkawan dengan para orangtua terutama orangtua tunggal, atau 
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menawarkan jasa menjaga anak kepada orang sekitar. Ciri utama pelaku 

pedofil dan penganiaya anak adalah penggunaan pornografi hard-core dan 

pornografi anak (Farouk, 2008). 

Pornografi telah menjadi hal yang umum karena sangat mudah diakses 

oleh setiap kalangan usia. Aliansi selamatkan Annak (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 (Supriati, 2009). 

Di Indonesia, menurut data yang dipublikasikan KPAI, sejak tahun 

2011 hingga 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online di 

Indonesia telah mencapai 1022 anak. Secara rinci di paparkan, anak-anak 

yang menjadi krban pornografi online 28%, pornografi anak online 21%, 

prostitusi anak online 20%, objek CD porno 15% serta anak korban 

kekerasan seksual online 11% (KPAI, 2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Euis Supriati (2008),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 menyebabkan terjadinya perilaku seksual (Mariani, 2010).  
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Kecanduan pornografi merupakan gaya hidup baru yang negatif yang 

menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia.  Pornografi merupakan 

adiksi (kecanduan) baru yang tidak tampak pada mata, tidak terdengar oleh 

telinga,  kecanduan ini sering terabaikan padahal dampaknya pada 

kerusakan otak, pornografi merusak lima bagian otak.  Pecandu pornografi 

bisa memenuhi „kebutuhan‟ barunya itu dengan lebih mudah, kapan pun 

dimanapun, bahkan melalui handphone. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

pembinaan dan pengawasan dari semua kalangan, khususnya untuk anak-

anak, remaja dan dewasa muda, agar bisa terhindar dari bahaya kecanduan 

baru, Khususnya dengan meratakan informasi dari dampak pornograf yang 

permanen pada otak pecandunya (Kemenkes RI, 2012). 

Saat ini upaya untuk pencegahan penyebaran dan perbuatan 

pornografi lebih ditekankan pada upaya represif, yaitu dengan pendekatan 

hukum pidana yang dijalankan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan 

Lembaga Pemasyarakatan dengan cara memproses pelaku-pelaku tindak 

pidana pornograf dan menjatuhi sanksi pidana. Tetapi pada faktanya upaya 

tersebut tidak menimbulkan efek jera pada masyarakat, oleh karena itu 

diperlukan upaya lain selain dari upaya hukum untuk penanggulangan dan 

pencegahan kejahatan pornografi utamanya penyebaran pada anak-anak 

remaja dan anak-anak sekolah. Salah satunya adalah dengan meningkatan 

pengetahuan dan sikap terhadap pornografi menggunakan media booklet 

(Hanifah, 2013). 
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Media cetak booklet umum nya digunakan dengan tujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang isu-isu kesehatan, karena booklet 

memberikan informasi dengan spesifikdan banyak di gunakan sebagai 

alternatif untuk di pelajari setiap saat bila seseorang menghendakinya, 

booklet  merupakan metode tidak langsung dimana petugas kesehatan dalam 

penyampaiannya menggunakan perantara atau media (Apriani, 2014).  

Booklet adalah suatu media untuk menyampaikan pesan-pesan 

kesehatan dalam bentuk tulisan dan gambar. Booklet sebagai saluran, alat 

bantu, sarana dan sumber daya pendukungnya untuk menyampaikan pesan 

harus menyesuaikan dengan isi materi yang akan disampaikan (Ma‟munah, 

2015). 

Sejalan dengan  penelitian yang dilakukan oleh Liumah (2017) 

tentang pengembangan booklet edukasi berbasis pengetahuan dan sikap 

sadar sehat reproduksi di pondok pesantren mamba‟ul hisan isyhar nganjuk 

menunjukan bahwa Pengetahuan kelompok kecil tentang variabel kesehatan 

reproduksi meningkat dari kategori kurang tinggi menjadi sangat tinggi, 

sedangkan sikap mengalami peningkatan dari kategori baik (3,52) menjadi 

sangat baik (4,38). Hasil penelitian menunjukkan bahwa booklet valid dan 

efektif untuk penyuluhan kesehatan reproduksi bagi santri putra di Pondok 

Pesantren Mamba‟ul Hisan Isyhar Nganjuk. 

Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2016) 

tentang pengaruh edukasi gizi dengan ceramah dan booklet terhadap 

peningkatan pengetahuan dan sikap gizi remaja overweight menunjukan 
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hasil Peningkatan rerata pengetahuan gizi pada kelompok ceramah dari 

sebelumnya sebesar 72,99% menjadi 78,88%, sedangkan pada kelompok 

booklet rerata pengetahuan sebelum edukasi sebesar 73,96% menjadi 

78,89%. Peningkatan rerata sikap gizi pada kelompok ceramah dari 

sebelumnya sebesar 75,86 menjadi 79,07, sedangkan peningkatan rerata 

sikap pada kelompok booklet dari sebelumnya sebesar 73,14 menjadi 78,93. 

Terdapat perbedaan rerata pengetahuan dan sikap gizi pada kelompok 

ceramah dan booklet (p<0,05). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 

booklet dapat digunakan untuk proses pembelajaran secara mandiri.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Utama (2014) tentang pengaruh 

pendidikan kesehatan dengan media booklet terhadap tingkat pengetahuan 

remaja putri dalam mengatasi keputihan di SMAN 1 Pangaralam tahun 2014 

menyebutkan bahwa terdapat prata-rata pengetahuan sebelum dilakukan 

pendidikan kesehatan yaitu 59,75, sedangkan nilai rata-rata setelah 

dilakukan pendidikan kesehatan adalah 94,08. Uji hasil statistik 

menggunakan uji wiloxon diperoleh nilai P=Value 0,000 dengan α = 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan remaja putri sebelum dan sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan dengan media booklet. 

Media informasi dan teknologi informasi saat ini berkembang sangat 

pesat dan sangat cepat, informasi yang disajikan dalam mediapun sangat 

bervariasi dan teknologi yang digunakan juga sudah dianggap berteknologi 
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canggih. Informasi yang diberikan baik melalui media cetak maupun media 

elektronik sangatlah beragam (Suyatno,2011).  

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di SMA Santun Untan 

menyebutkan bahwa sebesar 70%  siswa yang pernah  menonton film, dan 

membaca majalah atau komik  yang mengandung konten pornografi, 

sebanyak 50% tidak mengetahui dampak dari  pornografi, dan 40% siswa 

setuju bahwa adalah hal yang wajar bagi remaja yang sudah mengalami 

pubertas apabila menonton film atau pun membaca konten yang berbau 

pornografi. Selain itu dari 10 siswa-siswi sebanyak 80% mengatakan 

mengetahui media booklet. 

Menurut wakil kepala sekolah bagian kesiswaan mengatakan bahwa 

kasus kehamilan pada siswi sering kali terjadi.tahun 2016 terjadi 2 kasus 

kehamilan pada siswi kelas X dan XI dan langsung diberikan sanksi yaitu 

diberhentikan sekolah sedangkan pada siswa kelas XII yang hamil masih 

diberikan toleransi untuk tetap melanjutkan sekolah dengan alasan agar 

tetap bisa mengikuti ujian nasional dan bisa menyelesaikan pendidikan 

SMA. Selain itu pada tahun 2014 (Merdeka.com) di sekolah Santun Untan 

pernah terjadi kasus pemerkosaan dan pembunuhan pada siswi SMA Santun 

Untan yang dilakukan oleh pacarnya yang juga merupakan siswa di SMA 

Santun Untan. Kemudian melalui ujicoba media booklet terhadap 10 siswa 

didapatkan hasil 60% responden memiliki peningkatan pengetahuan dan 

sikap, 30% memiiki skor tetap, dan 10% mengalami penurunan nilai  setelah 

dilakukan ujicoba media. Dan berdasarkan ujicoba penerimaan media di 
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dapatkan 10 siswa mengatakan tertarik terhadap cover dan isi booklet,dan 

mengatakan pesan yang disampaikan mudah dipahami, 6 orang paling 

tertarik terhadap isi booklet,1 orang terhadap tulisan, dan 3 orang tetarik 

terhadap gambar yang ada didalam booklet. 

Berdasarkan latar belakang  di atas, peneliti bermaksud melakukan 

penelitian dengan judul ”bagaimana efektivitas media booklet  dalam 

meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa/i tentang dampak pornografi di 

SMA Santun Untan” 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  di atas diketahui bahwa perkembangan 

teknologi saat ini sangat berkembang pesat sehingga seluruh informasi dapat 

diakses dengan mudah, namun pada remaja yang memiliki rasa ingin tahu 

sangat besar dan belum memiliki pengetahuan yang cukup, apalagi saat ini 

internet banyak sekali mengandung unsur pornografi yang akan 

mempengaruhi perilaku seksual remaja, selain itu dari studi pendahuluan 

masih di temukan siswa-siswi yang belum mengetahui dampak pornografi 

dan pernah terjadi kasus kehamilan pada siswa, bahkan pada tahun 2014 

pernah terjadi kasus pemerkosaan dan pembunuhan pada siswi SMA Santun 

Untan. 

Berdasarkan latar belakang  di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah ”bagaimana efektivitas media booklet  dalam 
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meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa/i tentang dampak pornografi di 

SMA Santun Untan?” 

 

I.3 Tujuan Penelitian  

I.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektivitas media booklet untuk  meningkatkan pengetahuan dan 

sikap siswa/i tentang dampak pornografi di SMA Santun Untan 

Pontianak. 

I.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran pengetahuan siswa/i di SMA Santun 

Untan tentang dampak pornografi. 

2. Mengetahui gambaran sikap siswa/i di SMA Santun Untan 

tentang dampak pornografi. 

3. Mengetahui perbedaan pengetahuan siswa/i di SMA Santun 

Untan tentang dampak pornografi sebelum dan sesudah  

diberikan informasi melalui media booklet. 

4. Mengetahui perbedaan sikap siswa/i SMA Santun Untan 

tentang dampak pornografi sebelum dan sesudah  diberikan 

informasi melalui media booklet. 
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I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Bagi SMA Santun Untan 

Sebagai bahan masukan dan evaluasi pihak sekolah dalam 

peningkatan pencegahan keterpaparan siswa/i terhadap pornografi. 

I.4.2 Bagi Dinas Kesehatan 

  Sebagai informasi bagi pemerintah (Dinas Kesehatan) kota 

Pontianak  dapat membuat  kebijakan serta upaya pencegahan 

dampak pornografi  bagi siswa-siswi di kota Pontianak. 

I.4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

  Sebagai masukan data serta rujukan  dalam mengembangakan 

metode-metode pada penelitian selanjutnya.  
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I.5 Keaslian Penelitian 

Tabel I.1 

Keaslian Penelitian 

 

N

o 

Peneliti Variabel 

Penelitian 

Subjek dan 

Metode 

Penelitian 

Perbedaan Persamaan Hasil 

1. Efektifitas 

Booklet 

Berbahasa 

Daerah Pada 

Perilaku 

Merokok 

Remaja. 

(Abduh 

Ridha dan 

Andri Dwi 

Hernawan, 

2016) 

V.Bebas : 

perilaku 

merokok 

remaja  

V.Terikat : 

booklet 

berbahasa 

daerah 

 

siswa 

SMP di 

Pontianak  

(Desain 

penelitian 

ekperimental, 

pre-test dan 

post-test with 

control group 

design) 

1. Populasi 

dalam 

penelitian 

ini 

meliputi 

populasi 

kasus dan 

populasi 

kontrol. 

Sama-

sama 

mengukur 

pengetahu

an dan 

mengguna

kan media 

booklet. 

Hasil penelitian 

menujukkan terdapat 

perbedaan yang 

signifikan antara 

pengetahuan pada 

post-test 1 antara 

kelompok perlakuan 

dan kontrol (nilai 

p<0,05). Terdapat 

perbedaan yang 

signifikan antara 

pengetahuan pada 

posttest 2 antara 

kelompok perlakuan 

dan kontrol (nilai 

p<0,05). Terdapat 

peningkatan yang 

signifikan pada 

pengetahuan 

kelompok perlakuan 

(nilai p<0,05). 

2. Pembangan 

booklet 

edukasi 

berbasis 

pengetahua

n dan sikap 

sadar sehat 

reproduksi 

di 

pondok 

pesantren 

mamba‟ul 

hisan isyhar 

nganjuk. 

(Muhidatul 

liumah, 

2017) 

V.Bebas : 

pengetahua

n dan sikap 

V.Terikat : 

Booklet  

 

Santri 

Remaja putra 

Pondok 

pesantren 

mamba‟ul 

hisan isyhar 

nganjuk. 

(Penelitian 

pengembanga

n ini 

menggunaka

n dua teknik 

analisis data, 

yaitu teknik 

analisis 

deskriptif 

kualitatif dan 

Tema 

penelitian 

tentang 

kesehatan 

reproduksi  

Sama-

sama 

mengukur 

tingkat 

pengetahu

an dan 

sikap serta 

mengguna

kan media 

booklet 

Keefektifan booklet 

dilihat dari skor 

pengetahuan dan sikap 

sadar sehat 

reproduksi kelompok 

kecil sebelum dan 

sesudah dilakukan 

penyuluhan 

menggunakan booklet. 

Pengetahuan 

kelompok kecil 

tentang variabel 

kesehatan reproduksi 

meningkat dari 

kategori kurang 

tinggi menjadi sangat 

tinggi, sedangkan 
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analisis 

deskriptif 

kuantitatif.) 

sikap mengalami 

peningkatan dari 

kategori baik (3,52) 

menjadi sangat baik 

(4,38). Hasil 

penelitian 

menunjukkan bahwa 

booklet valid dan 

efektif untuk 

penyuluhan kesehatan 

reproduksi bagi santri 

putra di Pondok 

Pesantren Mamba‟ul 

Hisan Isyhar 

Nganjuk. 

3. Pengaruh 

edukasi gizi 

dengan 

ceramah 

dan 

booklet 

terhadap 

peningkatan 

pengetahua

n 

dan sikap 

gizi remaja 

overweight. 

(Nurul Riau 

Dwi Safitri, 

2016) 

V.Bebas : 

pengetahua

n dan sikap 

V.Terikat : 

booklet 

tentang gizi 

remaja 

overweight 

Siswa SMA 1 

Semarang 

(Desain 

penelitian 

quasi 

experimental 

dengan pre-

post test 

group 

design.) 

Peneliti ini 

melakukan 

penelitian 

terhadap 

gizi remaja 

overweight 

Sama-

sama 

mengguna

kan media 

booklet 

dan 

mengukur 

tingkat 

pengetahu

an dan 

sikap. 

Peningkatan rerata 

pengetahuan gizi pada 

kelompok ceramah 

dari sebelumnya 

sebesar 

72,99% menjadi 

78,88%, sedangkan 

pada kelompok 

booklet rerata 

pengetahuan sebelum 

edukasi 

sebesar 73,96% 

menjadi 78,89%. 

Peningkatan rerata 

sikap gizi pada 

kelompok ceramah 

dari 

sebelumnya sebesar 

75,86 menjadi 79,07, 

sedangkan 

peningkatan rerata 

sikap pada kelompok 

booklet dari 

sebelumnya sebesar 

73,14 menjadi 78,93. 

Terdapat perbedaan 

rerata pengetahuan 

dan 

sikap gizi pada 

kelompok ceramah 

dan booklet (p<0,05). 



13 
 

4. Pengaruh 

pendidikan 

kesehatan 

menggunak

an booklet 

terhadap 

tingkat 

pengetahua

n remaja 

putri dalam 

mengatasi 

keputihan di 

SMAN 1 

Pagaralam 

tahun 2014. 

(Yofa 

Anggriani 

Utama) 

V.Bebas : 

pengetahua

n 

V.Terikat : 

booklet 

tentang 

keputihan 

 

Remaja putri 

di SMAN 1 

Pagaralam. 

(Desain 

kuantitatif 

dengan 

rancangan 

one group 

pre-test dan 

post-test) 

Tema 

penelitian 

tentang 

keputihan. 

Sama-

sama 

mengguna

kan media 

booklet 

dan 

mengukur 

pengetahu

an. 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

nilai rata-rata tingkat 

pengetahuan sebelum 

dilakukan pendidikan 

kesehatan adalah 

59,75, sedangkan nilai 

rata-rata setelah 

dilakukan pendidikan 

kesehatan adalah 

94,08. Sehingga dapat 

disimpulkan ada 

hubungan yang 

bermakna antara 

pengetahuan remaja 

putri sebelum dan 

sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan 

dengan media booklet. 

5. Hubungan 

persepsi 

tentang 

dampak 

pornografi 

dengan 

perilaku 

mengakses 

situs porno 

pada 

remaja di 

sman kalisat 

kecamatan 

kalisat 

kabupaten 

jember. 

(Lailatuz 

Zakdiyah,  

V.Bebas : 

presepsi 

dampak 

pornografi 

V.Terikat : 

perilaku 

mengakses 

situs porno 

 

siswa SMAN 

Kalisat kelas 

X dan XI 

sebanyak 524 

siswa dengan 

sampel 

sebesar 25% 

dari jumlah 

populasi 

(Desain studi 

korelasional 

(hubungan 

atau 

asosiasi), 

yang bersifat 

cross 

sectional) 

Variabel 

bebas dan 

terikat 

dampak 

pornografi 

Hasil penelitian dari 

131 (100%) responden 

menunjukan sebagian 

besar responden 

sebanyak 80 (61%) 

memiliki persepsi 

positif tentang 

pornografi dan 

51(39%) responden 

memiliki persepsi 

negatif. Untuk hasil 

penelitian perilaku 

siswa dalam 

mengakses situs porno 

menunjukan sebagian 

besar responden 

sebanyak 88 (67.2%) 

responden memiliki 

perilaku tidak 

mengakses situs porno 

dan 43(32.8%) 

responden memiliki 

perilaku mengakses. 

Analisis uji korelasi 

chi-square diperoleh 

nilai ρ-value yaitu 

0.000≤ α (0,05) maka 
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dapat disimpulkan H1 

diterima yang berarti 

terdapat hubungan 

yang signifikan antara 

persepsi dampak 

pornografi dengan 

perilaku mengakses 

situs porno pada 

remaja. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1 Remaja 

II.1.1 Remaja dan Siklus Kehidupannya 

Remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-

anak hingga masa awal dewasa. Perkembangan yang sangat 

menonjol terjadi pada masa remaja adalah pencapaian kemandirian 

serta identitas (pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis) dan 

semakin banyak menghabiskan waktu diluar keluarga. Remaja pada 

masa perkembangannya dihadapkan pada tuntutan yang sering 

bertentangan, baik dari orang tua, guru, teman sebaya, maupun 

masyarakat di sekitar. Sehingga mereka juga sering dihadapkan 

pada berbagai kesempatan dan pilihan, yang semuanya itu dapa 

menimbulkan permasalahan bagi mereka (Wijaya, 2014). 

Secara garis besar, masa remaja ditandai 6 ciri-ciri yaitu : 

a. Pertumbuhan fisik 

Pertumbuhan fisik seperti  menghasilkan panjang lengan dan 

tungkai maupun tinggi badan., apabila tidak sesuai harapan 

maka akan sulit bagi remaja untuk dapat menerima perunahan 

fisiknya sehingga hal ini dapat menimbulkan masalah. 
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b. Perkembangan Seksual 

Tanda perkembangan seksual pada pria  di antaranya adalah 

perkembangan kelenjar keringat, pertumbuhan penis, dan buah 

zakar, alat produksi spermanya mulai berproduksi, mengalami 

mimpi basah , pada lehernya menonjol buah jakun. Sedangkan 

tanda seksual pada wanita ditandai dengan datangnya 

menstruasi, pertumbuhan lemak yang membuat buah dadanya 

membesar, dan sebagainya. Kondisi remaja akibat 

perkembangan seksual tersebut mendorong remaja untuk myulai 

menyukai lawan jenisnya, apabila  lingkungan remaja kurang 

memahami dan mengerti keadaan seksual yang dihadapi remaja, 

sehingga remaja berpotensi menutup diri dan melakukan 

tindakan prilaku menyimpang. 

c. Cara berpikir kausalitas 

Remaja  adalah individu yang mempunyai otensi untuk berpikir, 

Orangtua, guru dan masyarakat harus menerapkan cara berpikir 

dialogis, sehingga remaja merasakan keberadaan dirinya dan 

mendorongnya untuk melakukan aktualisasi diri secara positif. 

d. Emosi yang meluap-luap 

Keadaan emosi remaja masih labil karena erat hubungannya 

dengan hormon. Untuk itu remaja dituntut untuk dapat 

mengendalikan dan mengontrol emosi. 
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e. Bertindak menarik perhatian lingkungan 

Manusia pada masa remaja mulai mencari perhatian dari 

lingkungan sosialnya. Tindakan  remaja dalam menarik 

perhatian ada yang diwujudkan dalam bentuk tindakan postif 

misalnya berprestasi dalam  bidang akademik, juara olahraga 

dan lain-lain. Namun adapula remaja yang melakukan tindakan 

negatif seperti perkelahian, menyalahgunakan narkoba, tindakan 

seks bebas dan sebagainya. 

f. Terikat dengan kelompok 

Keterkaitan remaja dengan kelompok melahirkan perkumpulan 

yang disebut “gang”, bergabungnya remaja dalam kelompok 

tertentu karena remaja  beranggapan bahwa kelompok ini mau 

mengerti , mau menganggap diri remaja dan menjadi tempat 

curhat serta tempat pelampiasan rasa tertekan dan saling tukar 

pendapat ( Irianto, 2015) 

Dalam proses penyesuaian diri menuju kedewasaan, ada tiga 

tahap perkembangan remaja : 

a. Remaja awal (early adolescence) 

Seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan 

perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan 

dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. 

Mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik 

pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. 
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Dengan dipegang bahunya saja oleh lawan jenis, ia sudah 

berfantasi erotik. Kepekaan yang berlebih-lebihan inni 

ditambah dengan berkurangnya kendali terhadap “ego” 

menyebabkan para remaja awal ini sulit mengeri dan 

dimengerti orang dewasa. 

b. Remaja Madya (nidldle adolescene) 

Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. Ia 

senang kalau banyak teman yang menyukainya. Ada 

kecenderungan “narcistic”, yaiuti mencintai diri sendiri, 

dengan menyukai teman-teman yang mempunyai sifat-sifat 

yang sama dengan dirinya. 

c. Remaja Akhir (late adolescene) 

Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa 

yang ditandai dengan pencapaian lima hal, yaitu : 

1) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek. 

2) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan 

orang-orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman 

baru. 

3) Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. 

4) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri 

sendiri) diganti dengan keseimbangan antara kepentingan 

diri sendiri dengan orang lain. 
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5) Tumbuh “dinding” yang meisahkan diri pribadinya 

(private self) dan masyarakat umum (the public) 

(Sarwono, 2015) 

Remaja mengalami tugas-tugas perkembangan diantaranya : 

a. Mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan 

teman sebaya baik pria maupun wanita. 

b. Mencapai peran sosial pria, dan wanita. 

c. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya 

secara   efektif. 

d. Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang 

bertanggung jawabmencapai kemandirian emosional dari 

orang tua dan orang-orang dewasa lainnya. 

e. Mempersiapkan karir ekonomi. 

f. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga. 

g. Memeperoleh perangkat nilai dan sistem etis.(El-hakim, 

2014) 

II.1.2 Remaja dan Pornografi 

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, 

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

tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media 

komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat 

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma 

kesusilaan dalam masyarakat (UU No. 44, 2008). Jenis media 
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pornografi Jenis media pornografi menurut UU No. 44 (2008), 

yaitu: televisi, telepon, surat kabar, majalah, radio, internet 

(Sunarsih,2010). 

Internet menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

penggunaan komputer pada remaja, sehingga sebagian besar 

mereka memiliki komputer/laptop/ipad sendiri. Anak-anak remaja 

yang memiliki akses internet, bagaimanapun menghabiskan lebih 

banyak waktu dengan peralatan teknologi yang mereka miliki. 

Diperlukan perhatian orang tua atas penggunaan internet, karena 

dikhawatikan adanya aspek negatif seperti mengakses pornografi 

(Chrisyanti, 2015).  

Anak-anak masa kini sudah mulai terbiasa dengan internet. 

Kaspersky lab mencatat ada begitu banyak percobaan dari anak-

anak ke situs yang belum sesuai dengan umur mereka. Kaspersky 

Lab mencatat  ada beberapa konten  internet yang seharusnya 

belum sesuai dengan umur mereka. Tiga konten yang paling 

banyak dicobai adalah konten pornografi dan erotis, jejaring sosial 

dan perangkat lunak ilegal. Percobaan  untuk mengakses situs 

pornografi dalam skala global memiliki presentasi terbesar 

(Ulinnuha, 2013). 

Adanya layanan yang berbau pornografi di internet membuat 

penikmat internet menjadikannya sebagai sarana untuk melihat hal-

hal yang dapat merusak moral bangsa. Banyak ditemui anak-anak 
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di bawah umur mengakses situs “haram” tersebut. Situs porno yang 

terdapat di internet merupakan layanan yang dapat merusak mental 

generasi bangsa. Pornografi memancing kejahatan, seperti 

pelecehan seksual dan pemerkosaan (Pradana, 2013). 

Eksploitasi seksual dalam video klip, majalah, televisi dan 

film-film ternyata mendorong para remaja untuk melakukan 

aktivitas seks secara sembarangan di usia muda. Dengan melihat 

tampilan atau tayangan seks di media, para remaja itu 

beranggapan bahwa seks adalah sesuatu yang bebas dilakukan oleh 

siapa saja, dan dimana saja (Budiman, 2010). 

Pornografi menimbulkan dampak kerusakan otak yang lebih 

besar dari dampak yang ditimbulkan oleh kecanduan narkoba. Pada 

kecanduan narkoba tersapat 3 bagian otak mengalami kerusakan. 

Sedangkan kecanduan pornografi menyebabkan kerusakan pada 

lima bagian otak terutama pada wilayah pre frontal corteks (bagian 

otak yang tepat berada di belakang dahi) yang membedakan antara 

manusia dan binatang. Ketika bagian ini rusak maka orang 

berprilaku seperti binatang, tidak lagi memperhatikan norma-

norma, prestasi akademik menurun, tidak bisa membuat 

perencanaan, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dan emosi, sulit 

mengambil keputusan dan mneghentikan berbagai peran eksekutif 

otak sebagai pengendali impuls-impuls (Komnas Ham,2014). 
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Pornografi mempunyai efek buruk bagi individu, tahap-tahap 

efek pornografi bagi mereka yang mengkonsumsi tayangan 

pornografi yakni : 

a. Tahap Addiction (kecanduan). 

Sekali seseorang menyukai materi cabul (yang bersifat 

pornografi), maka ia akan mengulanginya dan terus 

menerus mencari materi tersebut hingga terpuaskan. Kalau 

yang bersangkutan tidak mengkonsumsi pornografi maka ia 

akan mengalami “kegelisahan”. 

b. Tahap Escalation (eskalasi). 

Setelah kecanduan dan sekian lama mengkonsumsi media 

porno, selanjutnya ia akan mengalami efek eskalasi. 

Akibatnya kebutuhan seseorang mengenai materi seksual 

yang dikonsumsi akan meningkat dan lebih eksplisit atau 

lebih liar serta menyimpang dari yang sebelumnya sudah 

biasa ia konsumsi. 

c. Tahap Desensitization (Desensitisasi) 

Pada tahap ini, materi yang tabu, imoral, mengejutkan, 

pelan-pelan akan menjadi sesuatu yang biasa. 

Pengkonsumsi pornografi bahkan menjadi cenderung tidak 

sensitif terhadap kekerasan seksual. 
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d. Tahap Act-out. 

Pada tahap ini seorang pecandu pornografi akan meniru 

atau menerapkan perilaku seksual yang selama ini 

ditontonnya di media (Anisah, 2016). 

Khusus masalah pornografi, negara harus melakukan 

intervensi dengan memblokir situs-situs yang berpotensi 

memunculkan aspek-aspek pornografi. Untuk usia SMA dapat 

diberikan melalui layanan Bimbingan konseling yaitu : 

a. Bantu anak membuat batasan seksual yang sehat. Ajari 

anak-anak remaja untuk menghargai tubuhnya. 

b. Tetapkan batas-batas dalam berkencan/bergaul. 

c. Ingatkan bahwa pornografi hanya akan menghancurkn 

hidup mereka. 

d. Pornografi menghancurkan pandangan mereka terhadap 

hubungan intim (Farouk, 2008). 

Selain itu para remaja juga dapat digerakan untuk menjadi 

bagian dari solusi, dengan cara : 

a. Bergabung atau kembangkan komunitas yang sehat; 

b. Kunjungi situs yang mencoba membangun kecerdasan 

lingkungan yang bebas dari pornografi; 

c. Belajar ( melalui buku, seminar atau workshop ) mengenai 

berselancar yang aman; 
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d. Bebaskan lingkungan dari materi porno apapun bentuknya, 

baik di sekolah, perpustakaan, warung internet, presewaan 

video, dll; 

e. Kirimkan petisi kepada wakil rakyat untuk menuntut para 

pelaku bisnis pornografi. Sebagian besar hukum yang ada 

tidak berlaku secara efektif (Farouk, 2008). 

II.2 Pendidikan Kesehatan 

   Pendidikan kesehatan merupakan suatu cara penunjang program-

program kesehatan yang dapat menghasilkan perubahan dan peningkatan 

pengetahuan dalam waktu yang pendek. Konsep pendidikan kesehatan 

merupakan proses belajar pada individu, kelompok atau masyarakat dari 

tidak tahu tentang nilai-nilai kesehatan menjadi tahu, dari tidak mampu 

mengatasi masalah kesehatan menjadi mampu (Notoatmodjo, 2007).  

Pendidikan kesehatan dapat berperan untuk merubah perilaku 

individu, kelompok dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. 

Perubahan perilaku yang diharapakan adalah dapat memelihara dan 

meningkatkan kesehatan, mencegah risiko terjadinya sakit, melindungi diri 

dari ancaman penyakit, serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan 

masyarakat sehingga perubahan perilaku merupakan hasil dari pendidikan 

kesehatan (Notoatmodjo, 2007). 

Menurut Notoatmodjo (2007), pemberian penyuluhan kesehatan 

dalam upaya meningkatkan pengetahuan dapat dilakukan dengan 
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menggunakan alat bantu promosi kesehatan berupa alat bantu lihat (visual 

aids), alat bantu dengar (audio aids) dan alat bantu lihat dengar (Audio 

Visual Aids). 

II.3 Media  

 II.3.1 Pengertian Media 

Media atau alat peraga dalam promosi kesehatan dapat 

diartikan sebagai alat bantu untuk promosi kesehatan yang dapat 

dilihat, didengar, diraba, dirasa atau dicium, untuk memperlancar 

komunikasi danpenyebarluasan informasi. Media memiliki 

beberapa fungsi, diantara lain : 

1. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan 

pengalaman yang dimiliki oleh para audience. 

Pengalaman tiap audience berbeda-beda, tergantung dari 

faktor-faktor yang menentukan kekayaan pengalaman 

anak, seperti ketersediaan buku, kesempatan melancong, 

dan sebagainya.  

2. Media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang 

promosi. Banyak hal yang tidak mungkin dialami secara 

langsung di dalam promosi oleh para audience tentang 

suatu objek yang disebabkan, karena :  

a) Objek terlalu besar atau terlalu kecil; 

b) Objek yang bergerak terlalu lambat atau terlalu cepat; 

c) Objek yang terlalu kompleks; 
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d) Objek yang bunyinya terlalu halus; 

e) Objek yang mengandung bahan berbahaya dan resiko 

tinggi. 

Melalui penggunaan media yang tepat, maka semua objek 

itu dapat disajikan kepada audience. 

3. Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi 

langsung antara audience dengan lingkungannya. 

4. Media menghasilkan keseragaman pengamatan. 

5. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, 

konkret, dan realistis. 

6. Media membangkitkan keinginan dan minat baru. 

7. Media membangkitkan motivasi dan merangsang anak 

untuk belajar 

8. Media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh 

dari yang konkret sampai dengan abstrak. (Kholid, 2012) 

II.3.2 Media promosi kesehatan 

Media promosi kesehatan pada hakikatnya adalah alat 

bantu seperti telah diuraikan di atas. Disebut media promosi 

kesehatan karena alat-alat tersebut merupakan aluran (channel) 

untuk menyampaikan informasi kesehatan dan karena alat-alat 

tersebut digunakan untuk mempermudah penerimaan pesan-pesan 

kesehatan bagi masyarakat atau klien. Berdasarkan fungsinya 
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sebagai penyalur pesan-pesan kesehatan, media ini dibagi menjadi 

tiga, yakni media cetak, media elektronik dan media papan. 

1. Media cetak 

Media cetak sebagai alat bantu menyampaikan pesan-pesan 

kesehatan sangat bervariasi, antara lain seperti booklet, 

leaflet, flyer, flip chart, rubrik, poster, dan foto yang 

mengungkapkan informasi kesehatan. 

2. Media elektronik 

Media elektronik sebagai sasaran untuk menyampaikan 

pesan-pesan atau informasi kesehatan berbeda-beda 

jenisnya, contohnya televisi, radio, video, slide, film strip 

3. Media papan (billboard) 

Papan (billboard) yang dipasang di tempat-tempat umum 

dapat diisi dengan pesan-pesan atau informasi-informasi 

kesehatan. Media papan disini juga mencakup pesan-pesan 

yang ditulis pada lembaran seng atau yang ditempel pada 

kendaraan-kendaraan umum (bus dan taksi).(Notoatmodjo, 

2012) 

 

II.3.3  Kriteria memilih media 

Secara operasional ada sejumlah pertimbangan dalam 

memilih media pembelajaran yang tepat, antara lain : 
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1. Access  

Kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam 

memilih media. Apakah media yang diperlukan itu tersedia, 

mudah dan dapat dimanfaatkan oleh audience. 

2. Cost 

Biaya juga harus menjadi bahan pertimbangan. Banyak 

jenis media yang dapat menjadi pilihan kita. Media 

pembelajaran yang canggih biasanya mahal. Namun biaya 

itu harus kita hitung dengan aspek manfaat. Sebab semakin 

banyak yang menggunakan, maka unit cost dari sebuah 

media akan semakin menurun. 

3. Technologi 

Mungkin saja kita tertarik  kepada suatu media tertentu. 

Tetapi kita perlu memperhatikan apakah teknisinya tersedia 

dan mudah menggunakannya. 

4. Inreractivity  

Media yang baik adalah yang dapat memunculkan 

komunikasi dua arah atau interaktivitas. Semua kegiatan 

pembelajaran yang akan dikembangkan oleh penyaji tentu 

saja memerlukan media yang sesuai denga tujuan 

pembelajaran tersebut. 
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5. Organization  

Pertimbangan yang juga penting adalah dukungan 

organisasi, misalnya apakah pimpinan sekolah atau 

pimpinan yayasan mendukung, bagaimana 

pengorganisasiannya, apakah disekolah tersedia sarana yang 

disebut pusat sumber belajar. 

6. Novelty 

Kebaruan dari media yang akan dipilih juga harus menjadi 

pertimbangan. Sebab media yang lebih baru biasanya lebih 

baik dan lebih menarik mbagi audience. (Kholid, 2012). 

 

II.3.4 Booklet 

Booklet adalah media komunikasi massa yang bertujuan untuk 

menyampaikan pesan yang bersifat promosi, anjuran, larangan-

larangan kepada khalayak massa dalam bentuk buku, baik tulisan 

maupun gambar. Sehingga akhir dari tujuannya adalah agar 

masyarakat yang sebagai obyek memahami  dan menuruti pesan 

yang terkandung dalam media komunikasi massa tersebut 

(Ma‟munah, 2015) 

Peran media dalam promosi kesehatan adalah sebagai sarana 

membangun suasanan kondusif terhadap perubahan perilaku positif 

terhadap kesehatan. Promosi kesehatan dilakukan dengan 
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menggunakan berbagai metode dan media yang disesuaikan dengan 

sasaran (Siagian, 2010). 

Promosi kesehatan tidak hanya menyadarkan masyarakat atau 

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan tetapi 

terdapat usaha untuk memfasilitasinya dengan tujuan perubahan 

perilaku masyarakat (Suhertusi, 2015). 

Media promosi kesehatan sebagai penyalur pesan-pesan 

kesehatan ini terbagi menjadi 3, yakni media cetak, media 

elektronika, dan media papan. Booklet ialah suatu media untuk 

menyampaikan pesan-pesan kesehatan dalam bentuk buku, baik 

berupa tulisan maupun gambar (Notoatmodjo, 2012). 

Kelebihan dan kekurangan Booklet sendiri menurut Ma‟munah 

(2015) di antaranya adalah : 

a. Booklet menggunakan media cetak sehingga biaya yang 

dikeluarkan bisa lebih murah dibandingkan dengan media 

audiovisual. 

b. Proses booklet agar sampai kepada objek bisa sampai 

sewaktu-waktu. 

c. Proses penyampaiannya juga bisa disesuaikan dengan 

kondisi yang ada. 

d. Lebih terperinci dan jelas, karena lebih banyak bisa 

mengulas tentang pesan yang disampaikan.  
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  Kelemahan Booklet : 

a. Booklet ini tidak bisa menyebar keseluruh masyarakat, 

karena keterbatasan penyebaran booklet.  

b. Memerlukan banyak tenaga dalam penyebarannya. 

II.3.5 Efektivitas Media booklet dalam pendidikan Kesehatan 

Media menghasilkan efek psikologis karena sebagai sarana 

berharga untuk mengkomunikasikan informasi. Secara berkala, 

masyarakat memanfaatkan kekuatan informasi media untuk 

mempromosikan perilaku yang diinginkan. Media memainkan 

peran penting dalam komunikasi termasuk publisitas diseluruh 

dunia  (Chrisyanti, 2015). 

Aplikasi media merupakan bagian terpenting dalam sebuah 

promosi karena media bisa langsung berinteraksi dengan 

masyarakat. Media yang digunakan dalam promosi adalah media 

yang diproduksi dengan cara dicetak untuk membuat efektivitas 

pesan yang ingin disampaikan kemasyarakat (Kholid, 2015). 

Penggunaan media cetak yang dihasilkan melalui proses 

mekanik dan fotrografis hanya menstimulasi indra mata 

(pengelihatan). Media ini memiliki ciri antara lain dibaca secara 

linear, komunikasi satu arah, statis, berorientasi pada peserta, dan 

informasi yang ada bisa diatur (Kumboyono, 2011). 
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Istilah  kualitas informasi terkadang juga dipakai untuk 

menyatakan informasi yang baik, kualitas informasi yang baik 

seringkali diukur berdasarkan : 

1. Relevansi, yaitu informasi benar-benar memberikan 

manfaat bagi pemakai. 

2. Ketepatan waktu (timeless), adalah menyatakan usia data 

yang sesuai dengan upaya pengambilan keputusan. 

Artinya, informasi tersebut tidak usang/kadaluarsa ketika 

sampai ke penerima, sehingga masih ada waktu  untuk 

menggunakan informasi tersebut sebagai 

bahannpengambilan keputusan. 

3. Akurasi, yaitu menyatakan derajat kebenaran terhadap 

informasi dan menentukan kehandalan atau rehabilitas 

informasi. Informasi yang benar-benar bebas kesalahan 

dikatakan sangat akurat (Sunarya, 2015). 

Media Booklet pada umumnya digunakan dengan tujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan tentang isu-isu kesehatan, karena 

booklet memberikan informasi dengan spesifik dan banyak di 

gunakan sebagai alternatif untuk dipelajari setiap saat bila 

seseorang menghendakinya, booklet merupakan metode tidak 

langsung dimana petugas kesehatan dalam menyampaikan 

informasi melalui perantara atau media (Apriani, 2014). 
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II.3.6 Pengaruh Booklet terhadap Pengetahuan dan Sikap 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah 

orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. 

Pengetahuan  atau ranah kognitif merupakan domain yang 

sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt 

behaviour). Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif 

mempunyai 6 tingkatan yaitu : 

a. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Tahu merupakan tingkat 

pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk 

mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari 

antara lain dapat menyebutkan, menguraikan, 

mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya. 

b. Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, 

dan dapat mnginterpretasikan materi tersebut secara benar. 

Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus 

dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, 

meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang 

dipelajari. 
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c. Aplikasi (aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk 

menggunakan materi yang telah dipelajari dalam situasi 

atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi disini dapat 

diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, 

rumus, metode, prinsip, dan sebagainya  

d. Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan 

materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, 

tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih 

ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis dilihat 

dari penggunaan kata kerja, seperti dapat mengambarkan 

(membuat bagan), membedakan, memisahkan, 

mengelompokkan, dan sebagainya. 

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk 

meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam 

suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau 

objek. Penilaian itu didasarkan pada suatu keriteria yang 
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ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria 

yang telah ada (Notoatmodjo, 2012). 

2. Sikap  

Sikap dapat ditafsirkan dari perilaku yang tampak, 

sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek 

dengan cara tertentu, bentuk reaksinya dengan positif atau 

negatif meliputi rasa suka dan tidak suka, mendekati dan 

menghindari situasi, benda, orang, kelompok, dan 

kebijaksanaan sosial. Meskipun diasumsikan bahwa sikap 

merupakan predisposisi evaluasi yang banyak menentukan cara 

individu bertindak, akan tetapi sikap dan tindakan seringkali 

jauh berbeda. Sikap seseorang dapat berubah dengan 

diperolehnya tambahan informasi tentang objek tersebut, 

melalui persuasi serta tekanan dari kelompok sosialnya 

(Kholid, 2015). 

Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih 

tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. 

Sperti halnya pengetahuan, sikap terdiri dari berbagai tingkatan 

yaitu : 

a. Menerima (receiving) 

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan 

memperhatikan stimulus yang diberikan (objek). 
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b. Merespons (responding) 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi 

dari sikap. Karena dengan suatu usaha untuk menjawab 

pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan, 

terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah, adalah berarti 

bahwa orang menerima ide tersebut. 

c. Menghargai (valuting) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau 

mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap 

tingkat tiga. 

d. Bertanggung jawab (responsible) 

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah 

dipilihnya dengan segala resiko merupakan sikap yang 

paling tinggi (Notoatmodjo, 2012) 

Pengetahuan yang ada pada seseorang diterima melalui 

indra. Menurut penelitian para ahli, indra yang paling banyak 

menyalurkan pengetahuan ke dalam otak adalah mata. Kurang 

lebih 75% sampai 87% dan pengetahuan manusia 

diperoleh/disalurkan melalui indera yang lain. Selain itu media 

visual mendorong keinginan orang untuk mengetahui, 

kemudian lebih mendalami, dan pada akhirnya mendapatkan 

pengertian yang lebih baik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa 
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alat-alat visual lebih mempermudah cara penyampaian dan 

penerimaan informasi kesehatan (Notoatmodjo, 2012) 

3. Tindakan 

 Tindakan adalah mekanisme dari suatu pengamatan yang 

muncul dari presepsi sehingga ada respon untuk mewujudkan 

suatu tindakan. Tindakan memiliki beberapa tindakan yaitu : 

a. Persepsi yaitu mengenal dan memilih berbagai objek yang 

akan dilakukan  

b. Respon terpimpin yaitu melakukan segala sesuatu sesuai 

dengan urutan yang benar. 

c. Mekanisme yaitu melakukan sesuatu dengan benar secara 

otomatis. 

d. Adaptasi yaitu suatu praktek atau tindakan yang sudah  

berkembang dan dilakukan dengan baik (Notoatmodjo, 

2007). 

 

II.4  Teori SMCR 

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin hidup sendiri, 

selalu bergantung satu dengan yang lainnya. Saling ketergantungan di 

antara manusia merupakan keharusan untuk kelangsungan hidupnya. 

Hubungan timbal balik ini berlangsung dalam konteks “komunikasi”. Di 

satu saat, sesorang individu berperan sebagai sumber informasi “source” 
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dan pada saat yang bersamaan individu tersebut berperan sebagai penerima 

(receiver) (Notoatmodjo, 2010).  

Northouse dalam Notoatmodjo (2010) mengemukakan bahwa 

Komunikasi kesehatan merupakan bagian dari komunikasi antar-manusia 

yang berfokus bagiamana seorang individu dalam suatu 

kelompok/masyarakat menghadapi isu-isu yang berhubungan dengan 

kesehatan serta berupaya untuk memelihara kesehatannya.  Transaksi yang 

berlangsung antar-ahli kesehatan dan antara ahli kesehatan dengan klien 

merupakan perhatian utama dalam komunikasi kesehatan. Transaksi 

tersebut berlangsung baik “verbal” maupun “non verbal”, “lisan” atau 

“tulisan”, “personal” atau “impersonal”. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa komunikasi kesehatan merupakan aplikasi dari konsep dan teori 

komunikasi dalam transaksi yang berlangsung antar-individu/kelompok 

terhadap isu-isu kesehatan. 

Model dan teori komunikasi yang relevan dengan komunikasi 

kesehatan adalah model SMCR, model ini menampilkan 4 (empat) 

variabel dalam komunikasi, yakni source (sumber), message (pesan), 

channel (saluran), dan receiver (penerima). Model SMCR melihat proses 

komunikasi berlangsung berdasarkan keterampilan, sikap, pengetahuan, 

dan latar belakang budaya yang berbeda dari sumber informasi (source). 

Sementara itu, pesan (message) yang disampaikan biasanya mengandung 

elemen-elemen tertentu, seperti struktur isi dan kode-kode yang unik. 

Pesan tersebut ditransfer melalui saluran yang melibatkan pendengaran, 
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pengelihatan, sentuhan, bau dan rasa. Kemudian penerima (receiver) 

menginterpretasikan pesan tersebut juga didasarkan pada ketrampilan, 

sikap, pengetahuan dan latar belakang sosio budaya yang berbeda 

(Notoatmodjo, 2010). 

 

II.5 Kerangka Teori 

   Proses komunikasi yang menggunakan stimulus atau respons 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan, selanjutnya disebut 

komunikasi verbal. Sedangkan apabila proses komunikasi tersebut 

menggunakan simbol-simbol disebut komunikasi nonverbal. Agar terjadi 

komunikasi yang efektif antara pihak satu dengan pihak yang lain, atau 

seseorang dengan orang lain, diperlukan  keterlibatan beberapa unsur 

komunikasi, yakni: komunikator, komunikan, pesan, dan saluran atau media 

(Notoatmodjo,2012).  
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Gambar II.1. Irianto 2015, Sarwono 2015, Sunarsih 2010, Chrisyanti 2015,  

Anisah 2016, Notoatmodjo 2007, Notoatmodjo 2010, Notoatmodjo 2012, 

Kholid 2015,. Siagian 2010 

Remaja 

1. Pertubuhan fisik 

2. Perkembanga seksual 

3. Cara berpikir kausalitas 

4. Emosi yang meluap-luap 

5. Bertidak menarik  

perhatian lingkungan 

6. Terikat dengan kelompok 

 

Pornografi Pendidikan  

kesehatan 

1. Remaja Awal 

2. Remaja Madya 

3. Remaja Akhir 

1. Kecanduan 

2. Eskalasi 

3. Desensitiasi 

4. Act-out 

Media Promosi 

Kesehatan 

cetak papan elektronik 

Komunikasi 

Source (Sumber) 

Message (Pesan) 

Channel (Saluran) 

Receiver (Penerima) 

Pengetahuan Sikap Tindakan/Perilaku 

Booklet 



41 
 

Dalam penelitian ini, sumber (source) adalah peneliti sendiri, pesan 

(message) adalah media booklet, saluran (channel) adalah proses responden 

menggunakan panca indra dalam menyerap pesan yang diberikan, dan 

penerima (receiver) adalah responden dalam penelitian ini. 

Media promosi kesehatan adalah semua sarana atau upaya untuk 

menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh 

komunikator, baik melalui media cetak, eletronika (TV, Radio, Komputer, 

dan Sebagainya) dan media luar ruang, sehingga sasaran dapat 

meningkatkan pengetahuannya dan akhirnya diharapkan dapatr berubah 

keperilaku ke arah yang lebih baik. Jenis media cetak sendiri yang berguna 

untuk menyampaikan pesan-pesan visual terkait kesehatan tidak hanya 

booklet, diantaranya terdapat : Poster, leaflet, brosur, majalah, surat kabar, 

lembar balik, stiker dan pamflet (Notoatmodjo, 2010). 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

III.1 Kerangka Konsep 

Sesuai dengan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, maka kerangka konsepsional penelitian adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1 Kerangka Konsep 

III.2 Variabel Penelitian 

 III.2.1 Variabel Bebas 

Variabel Bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi nilai 

variabel terikat. Variabel Bebas dalam penelitian ini adalah 

Pengetahuan dan sikap. 

 

 

Pre test 
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Intervensi  

Pemberian Pendidikan 

Kesehatan melalui media 

Booklet  

Post test 

Pengetahuan dan Sikap 
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 III.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Media 

Poster tentang Pornografi. 

III.3 Definisi Operasional 

Tabel III.1 Definisi Operasional 

No Variabel D.O Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

A Variabel Bebas 

1. Pendidikan 

kesehatan 

dengan 

Booklet 

Pemberian 

promosi 

kesehatan dengan 

media Booklet 

sebagai sarana 

penyampaian 

informasi tentang 

dampak 

pornografi. 

Pemberian 

Promosi 

Kesehatan 

Booklet Pretest dan Postest  

B Variabel Terikat 

1. Pengetahuan Pemahaman 

responden 

mengenai 

pengertian, 

dampak dan 

pencegahan 

pornografi 

Komunika

si tidak 

langsung 

Kuesioner 1. Pengetahuan baik 

( jika skor ≥ 

6  saat pretest dan 

≥ 8   saat posttest) 

2. Pengetahuan 

kurang (jika skor < 

6  saat pretest dan 

< 8   saat postest) 

Ordinal 
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2. Sikap Pernyataan, 

pandangan atau 

perasaan 

responden yang 

mendukung 

tentang 

pengertian, 

dampak, dan 

pencegahan 

pornografi. 

Komunika

si tidak 

langsung 

Kuesioner 1. Sikap mendukung 

(jika skor ≥ 6  saat 

pretest dan ≥  8  

saat post test)  

2. Sikap tidak 

mendukng (jika 

skor < 6   saat 

pretest dan < 8  

saat postest)  

Ordinal 

 

III.4 Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis 

alternatif (Ha) yaitu : 

1. Ada perbedaan  pengetahuan siswa/i di SMA Santun Untan Pontianak 

tentang dampak Pornografi setelah diberikan informasi melalui media 

booklet. 

2. Ada perbedaan sikap siswa/i SMA Santun Untan Pontianak tentang 

dampak pornografi setelah diberikan informasi melalui booklet.. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

IV.1 Desain Penelitian 

Rancangan dari penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat 

Quasi (experiment semu). Dengan bentuk rancangan penelitian dengan 

one group pretest-postest design. Rancangan ini tidak ada kelompok 

pembanding (kontrol), tetapi paling tidak dilakukan observasi pertama 

(pretest) yang memungkinkan menguji perubahan-perubahan yang terjadi 

setelah adanya eksperimen (program). Bentuk rancangan ini adalah 

sebagai berikut. 

Pretest Perlakuan Postest 

01 X 02 

 Gambar IV.1 Desain Penelitian One group pretest-postest 

 

Responden diberikan kuesioner pretest dan lembar persetujuan 

menjadi responden pada tanggal 10 Mei 2017, setelah responden diberikan 

pretest, pada tanggal 13 Mei 2017 responden diberikan perlakuan Booklet. 

Adapun edukasi yang diberikan yaitu tentang pornografi, dampak yang 

terjadi akibat narkoba, dan pencegahan terhadap pornografi. dan 

Kemudian pada tanggal 16 Mei 2017 responden diberikan post test dengan 

kuesioner yang sama saat pretest.  
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Gambar IV.2 Alur Penelitian 
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penelitian 
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Untan Pontianak, melakukan studi 
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terpapar pornografi 

Menentukan sampel dengan systematic 

random sampling, dipilih berdasarkan 
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pornografi 
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Mengantarkan surat ijin ke SMA 

Santun Untan Pontianak 

Penentuan hari pelaksanaan penelitian 

dan menyiapkan Booklet dan kuesioner 

yang akan di gunakan  

Mendatangi  SMA Santun Untan 

Pontianak untuk memberikan kuesioner 

pretest.  
Mendatangi kembali SMA Santun 

Untan Pontianak untuk melaksanakan 

perlakuan Booklet. 

Mendatangi kembali SMA Santun 

Untan Pontianak untuk melaksanakan 

postest 
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IV.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah pada tanggal 8-16 Mei 2017. Tempat 

penelitian dilakukan di SMA Santun Untan 

IV.3 Populasi dan sampel 

 IV.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek 

yang diteliti tersebut.(Notoatmodjo, 2012). Populasi sasaran 

penelitin ini adalah siswa-siswi SMA Santun Untan yan berjumlah 

172 siswa, kemudian dipilih  kelas X dan XI sebanyak 120 siswa 

dan dilakukan screening siswa yang pernah terpapar media 

pornografi sehingga di dapatkan total akhir populasi yaitu  68 

Siswa. 

 IV.3.2 Sampel 

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili 

seluruh populasi.(Notoatmodjo, 2012). Adapun sampel yang 

diambil harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik sampel yang dapat 

dimasukan atau layak untuk diteliti. Kriteria inklusi 

dalam penelitian ini adalah : 
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a. Siswa-siswi SMA Santun Untan Pontianak kelas X 

dan XI 

b. Siswa yang pernah menonton pornografi. 

 

2. Kriteria Ekslusi 

Kriteria ekslusi adalah karakteristik sampel yang tidak 

dapat dimasukkan atau tidak layak untuk diteliti. 

Kriteria ekslusi dalam penelitian ini adalah : 

a. Siswa yang tidak bersedia dijadikan sampel 

b. Siswa yang tidak hadir ketika penelitian.  

c. Tidak mengikuti pendidikan kesehatan yang 

dilakukan melalui booklet hingga selesai. 

Sampel sasaran dari penelitian ini adalah sejumlah siswa-

siswi SMK SMA Santun Untan. Besar sampel di tentukan menurut 

rumus Lemeshow sebagai berikut: 

𝑛 =
 Z1−α/2 

2
P q N

 𝑑 2  𝑁 − 1 +  (𝑍
1−

α
2

)2 𝑥 𝑃 𝑞
 

 𝑛 =  
 1,96 2𝑥  0,5 𝑥  0,5 𝑥 68

 0,05 2   68−1 +  1,96 2  𝑥  0,5 𝑥  0,5
 

                                                 𝑛 =  
3,84 𝑥  0,25 𝑥 68

0,0025 67 +  3,84 𝑥  0,25
                                               

     𝑛 =  
65,28

1,1275
                                                            

     𝑛 = 58 
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Keterangan : 

P =  proporsi target populasi 50 atau 0,5 merupakan jumlah siswa 

yang tidak mengetahui dampak dari pornografi di SMA 

Santun Untan.  

q = 1- 0,05 = 0,05 

d = tingkat presisi yang sebesar 5% = 0,5 

Z = tingkat kepercayaan yang sebesar 95% = 1,96 

n = jumlah sampel 

N = banyaknya populasi adalah 68 

 Berdasarkan perhitungan rumus di atas maka diperoleh besar 

sampel minimal sebanyak 58 responden yang akan diteliti. Setelah 

mendapatkan total seluruhnya kemudian secara proposional dibagi ke 

dalam 4 kelas yaitu X-A, X-B, XI-IPA, dan XI-IPS dengan rumus: 

𝑛 =  
Jumlah Siswa Kelas

Jumlah Total Siswa
 X Jumlah Total Sampel  

Tabel. IV.1 

Jumlah Sampel 

No. Kelas Jumlah Siswa Jumlah Sampel 

1. X-A 10 10

68
X 58 = 9 

2. X-B 19 19

68
 X 58 = 16 
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3. XI-IPA 23 23

68
X 58 = 19 

4. XI-IPS 16 16

68
 𝑋 58 = 14 

 

Setelah sampel di proporsikan, dalam penelitian penulis 

menggunakan teknik “Sytematic random Sampling” yaitu pengambilan 

sampel berdasarkan sampel yang di lakukan dengan menggunakan interval 

tertentu secara berurutan.  

IV.4 Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data 

 IV.4.1 Data Primer 

Data Primer adalah daa yang diperoleh langsung dari 

responden (Objek Penelitian). Data primer dapat diperoleh melalui 

kuesioner, observasi, test. Data primer diperoleh peneliti melalui 

komunikasi tidak langsung pada responden dengan menyebarkan 

poster dan kuesioner dan diisi oleh responden. Tujuan dari 

pemberian kuesioner sebelum dan sesudah perlakuan adalah untuk 

mengetahui efektivitas media poster terhadap peningkatan  

pengetahuan dan sikap tentang dampak pronografi pada siswa-

siswi di SMA Santun Untan 

 

 



51 
 

 IV.4.2 Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui data 

yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian, misalnya data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS), kantor penerintah, perusahaan dan lain-lain. 

Data sekunder diperoleh melalui data langsung. Data ini 

diperoleh dari SMA Santun Untan Pontianak dan lain sebagainya. 

 IV.4.3 Instrumen Pengumpulan data 

Instrumen pengumpulan data untuk variabel pengetahuan 

dan sikap dengan menggunakan kuesioner yang berisi sejumlah 

pertanyaan terhadap responden, yaitu siswa-siswi SMA Santun 

Untan. Hasil kuesioner tersebut akan di uji validitas dan 

reabilitasnya di sekolah dengan pertimbangan sekolah tersebut 

cukup untuk dilakukan validitas dan reabilitas dan karakteristik 

respondennya sama dengan SMA Santun Untan. 

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukan alat ukur 

itu benar-benar  mengukur apa yang diukur. Untuk mengetahui 

apakah kuesioner yang kita susun tersebut mampu mengukur apa 

yang hendak kita ukur, maka perlu diuji dengan uji korelasi antara 

skors (nilai) tiap-tiap item (pertanyaan) dengan skors total 

kuesioner tersebut. Bila semua pertanyaan ini mempunyai korelasi 

yang bermakna (construct validity). Apabila kuesioner tersebut 

telah memiliki validitas konstruk, berarti semua item (pertanyaan) 



52 
 

yang ada di dalam kuesioner itu mengukur konsep yang kita ukur 

(Notoatmodjo, 2012). 

Realiabilitas ialah indeks yang menunjukan sejauh mana 

suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat di andalkan. Hal ini 

berarti menunjukan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap 

konsisten atau tetap asas (ajeg) bila dilakukan pengukuran dua kali 

atau lebih terhadap gejala yang sama, dengan menggunakan alat 

ukur yang sama (Notoatmodjo, 2012). 

Berdasarkan dari uji validitas dan reabilitas yang dilakukan 

terhadap 30 siswa di SMA Budi Utomo Pontianak dapat dilihat 

sebagai berikut. 

Tabel IV.2 

Rekapitulasi Validitas Variabel Pengetahuan 

 

No Pertanyaan R hitung R tabel keterangan 

1. Pornografi menyebabkan 

kecanduan 

0,735 0,374 Valid 

2. Kecanduan pornografi lebih 

berbahaya daripada kecanduan 

narkoba 

0,549 0,374 Valid 

3. Pornografi merusak bagian otak 

yang membedakan antara 

manusia dan binatang 

0,685 0,374 Valid 

4. Pornografi dapat memicu 

terjadinya tindakan pemerkosaan 

0,590 0,374 Valid 

5. Pornografi menurunkan prestasi 

belajar. 

0,583 0,374 Valid 

6. Pelecehan seksual adalah bentuk 

kejahatan seksual akibat dari 

pornografi. 

0,658 0,374 Valid 

7. Pornografi menyebabkan 

seseorang tidak bisa 

0,496 0,374 Valid 
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mengendalikan hawa nafsu 

8. Kontrol diri yang baik bisa 

menjauhkan kita dari bahaya 

pornografi 

0,634 0,374 Valid 

9. Bergabung dengan kegiatan 

ektrakulikuler adalah salah satu 

upaya pencegahan pornografi.   

0,468 0,374 Valid 

10. Belajar mengenai cara browsing 

(berselancar) yang aman adalah 

salah satu solusi menghindari 

situs pornografi 

0,740 0,374 Valid 

     Sumber : Data Primer, 2017 

Berdasarkan tabel VI.2 diatas dapat dilihat bahwa seluruh 

pertanyaan untuk variabel pengetahuan memiliki nilai r hasil > r 

tabel, maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 

         Tabel VI.3 

Rekapitulasi Validitas Variabel Sikap 

No Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

1. Ketika saya menonton video 

porno, saya ingin mengulangi 

untuk menontonnya terus 

menerus. 

0,541 0,374 
Valid 

2. Menurut saya, lebih baik saya 

menonton video pornografi 

daripada mengkonsumsi 

narkoba. 

0,791 0,374 
Valid 

3. Menurut saya, menonton video 

porno adalah prilaku yang 

tidak manusiawi. 

0,658 0,374 
Valid 

4. Menurut saya, maraknya kasus 

pemerkosaan akhir-akhir ini 

selalu di sebabkan oleh 

pornografi. 

0,859 0,374 
Valid 

5. Setelah menonton video porno, 

saya merasa lebih semangat 

untuk belajar 

0,783 0,374 
Valid 

6. Setelah menonton video porno, 

saya menjadi penasaran dengan 

lawan jenis. Sehingga saya 

0,653 0,374 
Valid 



54 
 

suka memegang-megang tubuh 

lawan jenis saya. 

7. Setelah saya menonton video 

porno, libido (hawa nafsu) saya 

menjadi naik dan tidak 

terkendali. 

0,631 0,374 
Valid 

8. Saya perlu menjauhi pergaulan 

yang mengarah ke prilaku 

negatif. 

0,459 0,374 
Valid 

9. Kegiatan ekstrakulikuler 

disekolah akan saya 

manfaatkan untuk kegiatan 

yang positif, sehingga saya 

tidak terpapar pornografi dan 

dampak negatifnya. 

0,593 0,374 
Valid 

10. Saya perlu memasang 

aplikasi/software yang bisa 

menjaring konten pornografi di 

komputer, laptop, dan HP saya. 

0,564 0,374 
Valid 

     Sumber : Data Primer, 2017 

 Berdasarkan tabel VI.3 diatas dapat dilihat bahwa seluruh 

pertanyaan untuk variabel sikap memiliki nilai r hasil > r tabel, 

maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 

Tabel IV.4 

Rekapitulasi Validitas Kuesioner 

 

No Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

1. Apakah pernah mengakses 

media pornografi 
0,000 0,374 Tidak Valid 

2. Promosi kesehatan yang 

pernah didapatkan 
0,160 0,374 Tidak Valid 

3. Apakah pernah mendapatkan 

informasi mengenai dampak 

pornografi 

0,703 0,374 Valid 

4. Apakah pernah mendapatkan 

penyuluhan dari tenaga 

kesehatan 

0,123 0,374 Tidak Valid 

Sumber : Data Primer, 2017 
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 Berdasarkan tabel VI.4 diatas dapat dilihat bahwa 

pertanyaan nomor 2 memiliki nilai r hasil > r tabel, maka 

pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 

Tabel IV.5 

Rekapitulasi Reliabilitas Variabel Pengetahuan 

 

No Pertanyaan Cronbach‟

s Alpha 

Batas 

Minimal 

keterangan 

1. Pornografi menyebabkan 

kecanduan 

0,872 0,6 Reliabel 

2. Kecanduan pornografi 

lebih berbahaya daripada 

kecanduan narkoba 

0,877 0,6 Reliabel 

3. Pornografi merusak 

bagian otak yang 

membedakan antara 

manusia dan binatang 

0,873 0,6 Reliabel 

4. Pornografi dapat memicu 

terjadinya tindakan 

pemerkosaan 

0,875 0,6 Reliabel 

5. Pornografi menurunkan 

prestasi belajar. 

0,875 0,6 Reliabel 

6. Pelecehan seksual adalah 

bentuk kejahatan seksual 

akibat dari pornografi. 

0,874 0,6 Reliabel 

7. Pornografi menyebabkan 

seseorang tidak bisa 

mengendalikan hawa 

nafsu 

0,878 0,6 Reliabel 

8. Kontrol diri yang baik 

bisa menjauhkan kita dari 

bahaya pornografi 

0,874 0,6 Reliabel 

9. Bergabung dengan 

kegiatan ektrakulikuler 

adalah salah satu upaya 

pencegahan pornografi.   

0,878 0,6 Reliabel 

10. Belajar mengenai cara 

browsing (berselancar) 

yang aman adalah salah 

satu solusi menghindari 

situs pornografi 

0,874 0,6 Reliabel 

    Sumber : Data Primer, 2017 
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Berdasarkan tabel VI.5 diatas dapat dilihat bahwa seluruh 

pertanyaan untuk variabel pengetahuan memiliki nilai croncbach‟s 

alpha  > batas minimal (0,6), maka pertanyaan tersebut dinyatakan 

realibel. 

Tabel IV.6 

Rekapitulasi Reliabilitas Variabel Sikap 

 

No Pertanyaan Cronbach‟s 

Alpha 

Batas 

Minimal 

keterangan 

1. Pornografi menyebabkan 

kecanduan 

0,878 0,6 Reliabel 

2. Kecanduan pornografi 

lebih berbahaya daripada 

kecanduan narkoba 

0,873 0,6 Reliabel 

3. Pornografi merusak 

bagian otak yang 

membedakan antara 

manusia dan binatang 

0,874 0,6 Reliabel 

4. Pornografi dapat 

memicu terjadinya 

tindakan pemerkosaan 

0,872 0,6 Reliabel 

5. Pornografi menurunkan 

prestasi belajar. 

0,871 0,6 Reliabel 

6. Pelecehan seksual 

adalah bentuk kejahatan 

seksual akibat dari 

pornografi. 

0,876 0,6 Reliabel 

7. Pornografi menyebabkan 

seseorang tidak bisa 

mengendalikan hawa 

nafsu 

0,875 0,6 Reliabel 

8. Kontrol diri yang baik 

bisa menjauhkan kita 

dari bahaya pornografi 

0,878 0,6 Reliabel 

9. Bergabung dengan 

kegiatan ektrakulikuler 

adalah salah satu upaya 

pencegahan pornografi.   

0,875 0,6 Reliabel 

10. Belajar mengenai cara 

browsing (berselancar) 

yang aman adalah salah 

0,876 0,6 Reliabel 
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satu solusi menghindari 

situs pornografi 
     Sumber : Data Primer, 2017 

Berdasarkan tabel VI.6 diatas dapat dilihat bahwa seluruh 

pertanyaan untuk variabel Sikap memiliki nilai croncbach‟s alpha  

> batas minimal (0,6), maka pertanyaan tersebut dinyatakan 

realibel. 

       Tabel VI.7 

Rekapitulasi Realibilitas Kuesioner 

 

No Pertanyaan Cronbach‟s 

Alpha 

Batas 

Minimal 

keterangan 

1. Apakah pernah 

mengakses media 

pornografi 

0,885 0,6 Reliabel 

2. Promosi kesehatan 

yang pernah 

didapatkan 

0,934 0,6 Reliabel 

3. Apakah pernah 

mendapatkan 

informasi mengenai 

dampak pornografi 

0,874 0,6 Reliabel 

4. Apakah pernah 

mendapatkan 

penyuluhan dari tenaga 

kesehatan 

0,890 0,6 Reliabel 

      Sumber : Data Primer, 2017 

Berdasarkan tabel VI.7 diatas dapat dilihat bahwa seluruh 

pertanyaan memiliki nilai croncbach‟s alpha  > batas minimal (0,6), 

maka pertanyaan tersebut dinyatakan realibel. 
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IV.5 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

 IV.5.1 Teknik Pengolahan Data 

  1) Editing 

Hasil wawancara, angket, atau pengamatan dari 

lapangan harus dilakukan penyutingan (editing) terlebih 

dahulu. Secara umum editing adalah merupakan kegiatan 

untuk pengecekan dan perbaikan isian formulir atau 

kuesioner tersebut: 

a. Apakah lengkap, dalam arti semua pertanyaan sudah 

terisi. 

b. Apakah jawaban atau tulisan masing-masing pertanyaan 

cukup jelas atau terbaca. 

c. Apakah jawabannya relevan dengan pertanyaannya. 

d. Apakah jawaban-jawaban pertanyaan konsisten dengan 

jawaban pertanyaan yang lainnya. 

2) Coding  

Setelah semua kuesioner diedit atau disunting, 

selanjutnya dilakukan peng”kodean” atau “coding”, yakni 

mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data 

angka atau bilangan. Misalnya jenis kelamin: 1=laki-laki, 

2=perempuan. Pekerjaan ibu: 1=tidak bekerja, 2=bekerja 
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selain ibu rumah tangga. Coding atau pemberian kode ini 

sangat berguna dalam memasukkan data. 

3) Skoring 

  Skoring yaitu memberi skor pada setiap pertanyaan 

dengan rincian bila dijawab benar nilainya 1, jika 

jawabannya salah nilainya 0 untuk pertanyaan pengetahuan. 

Untuk pertanyaan sikap dengan pertanyaan favourable 

mendukung jika menjawab setuju maka skornya 1 dan jika 

menjawab tidak setuju maka skornya 0. Sedangkan  untuk 

pertanyaan unfavourable/tidak mendukung jika menjawab 

setuju maka skornya 0 dan jika menjawab tidak setuju 

maka skornya 1. Untuk pertanyaan prilaku mengkonsumsi 

pornografi jika jawaban pernah/ya diberi nilai 1 dan jika 

jawaban tidak pernah/tidak diberi skor 0. 

4) Memasukkan data (Entry)  

  Data, yakni jawaban-jawaban dari masing-masing 

responden yang dalam bentuk “kode” (angka atau huruf) 

dimasukkan ke dalam program atau “software” komputer. 

Salah satu paket program yang paling sering digunakan 

untuk “éntri data” penelitian adalah paket program SPSS. 

5) Tabulating 

 Yakni membuat tabel-tabel data, sesuai dengan tujuan 

penelitian atau yang diinginkan oleh peneliti.   
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IV.6 Analisis Data 

Teknik analisis data menggunakan uji analisis parametrik. 

Perhitungan menggunakan aplikasi komputer (SPSS)  

 IV.6.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Bentuk 

analisisi univariat tergantung dari jenis datanya. Untuk data 

numerik digunakan nilai mean atau rata-rata, median dan standar 

deviasi. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan 

distribusi frekuensi dan presentase dari tiap variabel. Misalnya 

distribusi frekuensi responden berdasarkan: umur, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, dan sebagainya. 

IV.6.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis yang digunakan untuk 

melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program statistik. 

Jenis uji yang digunakan adalah uji paired sample T-test atau 

menggunakan uji Wilcoxon apabila sebaran data tidak berdistribusi 

normal untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

V.I Hasil Penelitian 

 V.I.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

Gambar V.I SMA Santun Untan Pontianak 

SMA Santun Untan Pontianak sebagai lokasi pegambilan sampel 

dalam penelitian ini merupakan sekolah swasta yayasan Penyantun 

Universitas Tanjung Pura yang terletak di Jl. Daya Nasional Komplek 

Universitas Tanjung Pura kelurahan Bangka belitung, kecamatan 

Pontianak Tenggara, kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Sekolah 

ini didirikan pada tahun 1985 dan memiliki jenjang akreditas baik. Sekolah 

ini memiliki jumlah siswa sebanyak 172 siswa pada tahun ajaran 

2016/2017. 

 V.I.2 Gambaran Penelitian 

Pengumpulan data dilaksanankan pada tanggal 10-16 Mei 

2017, sampel dalam penelitian ini adalah sebagian siswa-siswi 

SMA Santun Untan Pontianak yaitu kelas X dan XI  dipilih dengan 



62 
 

mengunakan “Sytematic random Sampling” yaitu pengambilan 

sampel berdasarkan sampel yang di lakukan dengan menggunakan 

interval tertentu secara berurutan. Alasan peneliti hanya 

mengambil kelas X dan XI adalah karena kelas XII mengikuti 

Ujian Nasional. Sampel diambil dari data siswa-siswi SMA Santun 

Untan tahun ajaran 2016/2017, dengan kriteria responden yang 

menjadi sampel adalah siswa-siswi SMA Santun Untan Pontianak  

yang pernah terpapar media pornografi. 

Responden di bagi menjadi 2 kelompok, kelompok pertama 

kelas X-A dan X-B, kemudian Kelompok kedua kelas XI-IPA dan 

XI-IPS. Kemudian responden diberikan kuesioner pretest dan 

lembar persetujuan menjadi responden pada tanggal 10 Mei 2017 

dan pada tanggal 13 Mei 2017 responden diberikan perlakuan 

Booklet. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2017 pada responden 

yang sama di lakukan post test pada hari yang sama dengan 

kuesioner yang sama saat pretest. 
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Mengunjungi  SMA 

Santun Untan 

Mendapatkan sampel sebesar 58, dan 

menghitung proporsi perkelas kemudian 

menentukan sample dengan systematic 

random sampling  

Menyiapkan instrumen 

Penelitan berupa kuesioner 

dan booklet tentang 

dampak pornografi 

Meminta ijin Penelitian 

ke fakultas 

Mengantarkan surat ijin penelitian ke 

SMA Santun Untan Pontianak 

Pada tanggal 10 Mei 2017 Mendatangi 

sekolah untuk memberikan kuesioner 

pretest   

Tanggal 13 Mei 2017 

Mendatangi kembali sekolah dan  

melaksanakan perlakuan booklet 

Gambar V.2 Proses  Penelitian 

Tanggal 16 Mei Mendatangi 

kembali sekolah dan  

melaksanakan posttest. 

Mengambil Data berupa studi 

pendahuluan , data jumlah 

siswa, dan screening responden 

yang terpapar pornografi 

Menganalisis Data yang 

di dapatkan 
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Tabel V.1 

Jadwal tahapan kegiatan 

 

No TAHAP DAN 

WAKTU 

WAKTU KEGIATAN KEGIATAN 

1. Menyampaikan 

maksud serta 

tujuan kepada 

pihak sekolah. 

8 Mei 2017. 

Pkl.08.00 

1. Mengucapkan 

salam 

2. Menjelaskan 

maksud dan tujuan 

 

2. Memberikan 

lembar 

persetujuan dan 

pretest kepada 

responden 

(siswa-siswi 

SMA Santun 

Untan) 

10 mei 2017. 

a. Kelas X pukul 

08.05-08.50 

b. Kelas XI pukul 

10.05-10.50 

1. Memberikan 

arahan bagaimana 

cara pengisian 

kuesioner pretest.  

1. Mengisi 

kuesioner 

 

3. Memberikan 

promosi 

kesehatan 

melalui media 

cetak booklet 

13 Mei 2017. 

a. Kelas X 

pukul 

09.00-09.50 

b. Kelas XI 

pukul 

11.00-11.50 

 

1. Membaca 1. Membaca 

5. Memberikan 

lembar posttest 

dengan 

pertanyaan yang 

sama pada saat 

pretest dan 

menutup 

kegiatan 

penelitan 

16 Mei 2017.  

a. Kelas X 

pukul 

08.00-08.50 

b. Kelas XI 

pukul 

09.00-09.50  

1. Memberikan 

arahan bagaimana 

cara pengisian 

kuesioner posttest. 

1. Mengisi 

kuesioner 
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V.I.3 Karakteristik Responden 

1. Jenis Kelamin 

 

Tabel V.2 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin Responden 

pada SMA Santun Untan tahun 2017 

 

Jenis Kelamin N % 

Laki-laki 30 51,7 

Perempuan 28 48,3 

Total 58 100 
Sumber : Data Primer, 2017 

 

 Berdasarkan tabel V.2 diketahui bahwa proporsi jenis 

kelamin laki-laki sebanyak 30 responden dan jenis kelamin 

perempuan sebanyak 28 responden. 

 

2. Paparan Pornografi 

 

Tabel V.3 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Paparan Pornografi 

Responden pada SMA Santun Untan tahun 2017 

 

Paparan Pornografi N % 

Ya 58 100 

Tidak 0                  0 

Total 58 100 
Sumber : Data Primer, 2017 

 

 Berdasarkan tabel V.3 diketahui bahwa proporsi 

responden yang terkena paparan pornografi sebanyak 58 orang. 
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3. Informasi Dampak Pornografi 

 

Tabel V.4 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Informasi Dampak Pornografi 

yang pernah didapatkan pada SMA Santun Untan tahun 2017 

 

Informasi N % 

Ya 24 41,4 

Tidak 34 58,6 

Total 58 100 
Sumber : Data Primer, 2017 

 

 Berdasarkan Tabel V.4 diketahui bahwa proporsi 

responden yang pernah mendapatkan informasi mengenai 

dampak pornografi yaitu sebanyak 24 responden, dan yang tidak 

pernah sebanyak 34 responden. 

 

4. Penyuluhan Kesehatan dari Puskesmas 

 

Tabel V.5 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Mendapatkan Penyuluhan 

Kesehatan dari Puskesmas Pada SMA Santun Untan tahun 2017 

 

Penyuluhan N % 

Ya   2 96,6 

Tidak 56   3,4 

Total 58              100 
Sumber : Data Primer, 2017 

 

 Berdasarkan Tabel V.5 diketahui bahwa proporsi 

penyuluhan kesehatan dari puskesmas sebanyak 2 responden 

pernah mendapatkan penyuluhan, dan sebanyak 56 tidak pernah 

mendapatkan penyuluhan. 
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5. Terakhir kali mendapatkan penyuluhan 

 

Tabel V.6 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Terakhir kali mendapatkan 

Penyuluhan Pada SMA Santun Untan 

 

Terakhir kali N % 

3 bulan 2 0,02 

Total 2 0,02 
Sumber : Data Primer, 2017 

 

 Berdasarkan Tabel V.6 diketahui bahwa proporsi 

terakhir kali mendapatkan penyuluhan  yaitu 3 bulan yang lalu 

sebanyak 2 responden. 

 

V.I.4 Analisis Kategori Pertanyaan 

1. Pre Pengetahuan 

    Tabel V.7 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pre test Pengetahuan 

Responden SMA Santun Untan Pontianak tahun 2017 

 

Kategori pengetahuan N % 

Kurang 19 32,8 

Baik 39 67,2 

Total 58 100 

 Sumber : Data Primer,2017 

  Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 

sebanyak 19 responden (32,8%) mempunyai pengetahuan yang 

kurang. Distribusi jawaban peritem pertanyaan pada Pre 

pengetahuan dapat dilihat pada tabel berikut : 
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    Tabel V.8 

Distribusi Jawaban per Item Pertanyaan Berdasarkan Kuesioner 

tentang Pre Pengetahuan. 

 

Pertanyaan 
Jawaban 

Benar % Salah % 

Pornografi menyebabkan kecanduan 37 63,8 21 36,2 

Kecanduan pornografi lebih berbahaya 

daripada kecanduan narkoba 

1 1,7 57 98,3 

Pornografi merusak bagian otak yang 

membedakan antara manusia dan binatang 

16 27,6 42 72,4 

Pornografi dapat memicu terjadinya tindakan 

pemerkosaan 

55 94,8 3 5,2 

Pornografi menurunkan prestasi belajar. 56 96,6 2 3,4 

Pelecehan seksual adalah bentuk kejahatan 

seksual akibat dari pornografi. 

58 100 0 0 

Pornografi menyebabkan seseorang tidak bisa 

mengendalikan hawa nafsu 

57 98,3 1 1,7 

Kontrol diri yang baik bisa menjauhkan kita 

dari bahaya pornografi 

46 79,3 12 20,7 

Bergabung dengan kegiatan ektrakulikuler 

adalah salah satu upaya pencegahan pornografi.   

14 24,1 44 75,9 

Belajar mengenai cara browsing (berselancar) 

yang aman adalah salah satu solusi 

menghindari situs pornografi 

2 3,4 56 96,6 

 Sumber : Data Primer 2017 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa sebanyak 57 

responden (98,3%) menjawab salah pada pertanyaan kecanduan 

pornografi lebih berbahaya daripada kecanduan narkoba, 

sebanyak 42 responden (72,4%) menjawab salah  bahwa 

pornografi merusak bagian otak yang membedakan antara 

mnausia dan binatang, sebanyak 44 responden (75,9%) 

menjawab salah pada pertanyaan bergabung dengan kegiatan 

ekstrakulikuler adaalh salah satu upaya pencegahan pornografi, 
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dan sebnayak 56 responden (96,6%) menjawab salah pada 

pertanyaan belajar mengenai cara browsing (berselancar) yang 

aman adalah salah satu solusi menghindari situs pornografi. 

2. Post Pengetahuan 

     Tabel V.9 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Post test 

Pengetahuan Responden SMA Santun Untan Pontianak tahun 2017  

 

Kategori pengetahuan N % 

Kurang  4 6,9 

Baik 54 93,1 

Total 58 100 

 Sumber : Data Primer,2017 

  Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 

sebanyak 4 responden (6,9 %) mempunyai pengetahuan yang 

kurang. Distribusi jawaban peritem pertanyaan pada Post 

pengetahuan dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

    Tabel V.10 

Distribusi Jawaban per Item Pertanyaan Berdasarkan Kuesioner 

tentang Post Pengetahuan 

 

Pertanyaan 
Jawaban 

Benar % Salah % 

Pornografi menyebabkan kecanduan 56 96,6 2 3,4 

Kecanduan pornografi lebih berbahaya daripada 

kecanduan narkoba 

56 96,6 2 3,4 

Pornografi merusak bagian otak yang 

membedakan antara manusia dan binatang 

56 96,6 2 3,4 

Pornografi dapat memicu terjadinya tindakan 58 100 0 0 
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pemerkosaan 

Pornografi menurunkan prestasi belajar. 56 96,6 2 3,4 

Pelecehan seksual adalah bentuk kejahatan 

seksual akibat dari pornografi. 

58 100 0 0 

Pornografi menyebabkan seseorang tidak bisa 

mengendalikan hawa nafsu 

56 96,6 2 3,4 

Kontrol diri yang baik bisa menjauhkan kita dari 

bahaya pornografi 

53 91,4 5 8,6 

Bergabung dengan kegiatan ektrakulikuler 

adalah salah satu upaya pencegahan pornografi.   

30 51,7 28 48,3 

Belajar mengenai cara browsing (berselancar) 

yang aman adalah salah satu solusi menghindari 

situs pornografi 

18 31,0 40 69,0 

 Sumber : Data Primer 2017 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa setelah 

diberikan posttest masih terdapat responden yang menjawab 

salah pada pertanyaan bergabung dengan kegiatan 

ekstrakulikuler adalah  salah satu upaya pencegahan pornografi 

yaitu sebanyak 28 responden (48,3%) dan 40 responden (69%) 

menjawab salah pada pertanyaan belajar mengenai cara 

browsing (berselancar) yang aman adalah salah satu solusi 

menghindari situs pornografi. 

1. Pre Sikap 

Tabel V.11 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pre test Sikap 

Responden SMA Santun Untan Pontianak tahun 2017 

  

Kategori Sikap N % 

Tidak Mendukung 37 63,8 

Mendukung 21 36,2 

Total 58 100 

 Sumber : Data Primer,2017 
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   Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 

sebanyak 37 responden (63,8 %) mempunyai sikap yang kurang. 

Distribusi jawaban peritem pertanyaan pada Pre sikap dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

       Tabel V.12 

Distribusi Jawaban per Item Pertanyaan Berdasarkan  

Kuesioner tentang Pre Sikap. 

 

Pertanyaan 

jawaban 

Setuju % Tidak 

setuju 

% 

Ketika saya menonton video porno, saya ingin 

mengulangi untuk menontonnya terus menerus. 

37 63,8 21 36,2 

Menurut saya, lebih baik saya menonton video 

pornografi daripada mengkonsumsi narkoba. 

40 69,0 18 31,0 

Menurut saya, menonton video porno adalah 

prilaku yang tidak manusiawi. 

42 72,4 16 27,6 

Menurut saya, maraknya kasus pemerkosaan 

akhir-akhir ini selalu di sebabkan oleh 

pornografi. 

44 75,9 14 24,1 

Setelah menonton video porno, saya merasa 

lebih semangat untuk belajar 

6 10,3 52 89,7 

Setelah menonton video porno, saya menjadi 

penasaran dengan lawan jenis. Sehingga saya 

suka memegang-megang tubuh lawan jenis saya. 

16 27,6 42 72,4 

Setelah saya menonton video porno, libido 

(hawa nafsu) saya menjadi naik dan tidak 

terkendali. 

16 27,6 42 72,4 

Saya perlu menjauhi pergaulan yang mengarah 

ke prilaku negatif. 

42 72,4 16 27,6 

Kegiatan ekstrakulikuler disekolah akan saya 

manfaatkan untuk kegiatan yang positif, 

sehingga saya tidak terpapar pornografi dan 

dampak negatifnya. 

22 37,9 36 62,1 

Saya perlu memasang aplikasi/software yang 

bisa menjaring konten pornografi di komputer, 

laptop, dan HP saya. 

14 24,1 44 75,9 

Sumber : Data Primer, 2017 
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 Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa 

sebanyak 37 responden (63,8) pada saat pretest setuju ketika 

menonton video porno ingin mengulangi untuk menonton terus 

menerus, sebanyak 40 responden (69%) setuju dengan 

pernyataan lebih baik menonton video pornografi daripada 

mengkonsumsi narkoba, dan sebanyak 44 responden (75,9%) 

yang tidak  setuju untuk memasang aplikasi/software yang bisa 

menjaring konten pornografi di komputer, laptop, dan HP.. 

2. Post Sikap 

  Tabel V.13 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Post test Sikap 

Responden SMA Santun Untan Pontianak tahun 2017 

  

Kategori Sikap N % 

Tidak Mendukung 18 31 

Mendukung 40 69 

Total 58 100 

 Sumber : Data Primer,2017 

   Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 

sebanyak 18 responden (63,8 %) mempunyai sikap yang kurang. 

Distribusi jawaban peritem pertanyaan pada Post sikap dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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    Tabel V.14 

Distribusi Jawaban per Item Pertanyaan Berdasarkan Kuesioner 

tentang Post Sikap 

 

Pertanyaan 

jawaban 

Setuju % Tidak 

setuju 

% 

Ketika saya menonton video porno, saya 

ingin mengulangi untuk menontonnya terus 

menerus. 

12 20,7 46 79,3 

Menurut saya, lebih baik saya menonton 

video pornografi daripada mengkonsumsi 

narkoba. 

22 37,9 36 62,1 

Menurut saya, menonton video porno adalah 

prilaku yang tidak manusiawi. 

55 94,8 3 5,2 

Menurut saya, maraknya kasus pemerkosaan 

akhir-akhir ini selalu di sebabkan oleh 

pornografi. 

57 98,3 1 1,7 

Setelah menonton video porno, saya merasa 

lebih semangat untuk belajar 

3 5,2 55 94,8 

Setelah menonton video porno, saya menjadi 

penasaran dengan lawan jenis. Sehingga 

saya suka memegang-megang tubuh lawan 

jenis saya. 

10 17,2 48 82,8 

Setelah saya menonton video porno, libido 

(hawa nafsu) saya menjadi naik dan tidak 

terkendali. 

21 36,2 37 63,8 

Saya perlu menjauhi pergaulan yang 

mengarah ke prilaku negatif. 

56 96,6 2 3,4 

Kegiatan ekstrakulikuler disekolah akan 

saya manfaatkan untuk kegiatan yang 

positif, sehingga saya tidak terpapar 

pornografi dan dampak negatifnya. 

45 77,6 13 22,4 

Saya perlu memasang aplikasi/software 

yang bisa menjaring konten pornografi di 

komputer, laptop, dan HP saya. 

17 29,3 41 70,7 

Sumber : Data Primer, 2017 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa 

sebanyak 12 responden  (20,7%) setuju untuk ketika menonton 

video porno, ingin mengulangi untuk menontonnya terus 

menerus, sebanyak 22 responden (37,9%) setuju lebih baik 
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menonton video pornografi daripada mengkonsumsi narkoba, 

dan sebanyak 41 responden (70,7%) tidak setuju untuk 

memasang aplikasi/software yang bisa menjaring konten 

pornografi di komputer, laptop, dan HP. 

V.I.6 Uji Normalitas 

 Uji Normalitas data sampel dilakukan dengan uji Kolmogorov-

Smirnov (karena jumlah reponden lebih dari 50).  

      Tabel V.15 

 Hasil Uji Normalitas dengan Uji Kolmogorov-Smirnov pada 

responden SMA Santun Untan tahun 2017 

 

No. Variabel P Keterangan Kategori 

1. Pretest pengetahuan 0,000 Tidak normal Median (6) 

2. Pretest sikap 0,000 Tidak normal Median (6) 

3. Posttest pengetahuan 0,000 Tidak normal Median (8) 

4. Postest Sikap 0,000 Tidak normal Median (8) 

 Sumber : Data Primer, 2017 

  Berdasarkan tabel V.15 hasil perhitungan normalitas 

dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov (karena jumlah 

sampel lebih dari 50) diperoleh nilai p sebesar 0,000 < 0,05 artinya 

distribusi data tidak normal. 

 

V.I.6 Analisis Univariat 

  Analisis univariat bertujuan untuk mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian serta hasil dari pendidikan 
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kesehatan melalui media cetak booklet berupa peningkatan 

pengetahuan responden. 

  Kategori pengetahuan dalam penelitian ini didasarkan 

pada normalitas data. Berdasarkan uji normalitas pretest, data 

berdistribusi tidak normal sehingga digunakan nilai median yaitu 6. 

Responden dikategorikan memiliki pengetahuan baik jika skornya 

≥ 6 dan kurang apabila skornya < 6. 

                 Tabel V.16 

Distribusi Pengetahuan Pretest Responden pada SMA Santun 

Untan tahun 2017 

 

Kategori pengetahuan N % 

Kurang 19 32,8 

Baik 39 67,2 

Total 58 100 

 Sumber : Data Primer,2017 

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa jumlah 

responden yang memiliki pengetahuan baik pada saat pretest 

adalah 39 responden, sedangkan yang memiliki pengetahuan 

kurang sebanyak 19 responden. 

Pada Posttest hasil uji normalitas menunjukan data 

berdistribusi tidak normal sehingga digunakan nilai median yaitu 8. 

Responden dikategorikan memiliki pengetahuan baik apabila skor 

≥ 8 dan kurang apabila skor < 8. 
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          Tabel V.17 

Distribusi Pengetahuan Posttest Responden pada SMA  

Santun Untan tahun 2017 

 

Kategori Pengetahuan N % 

Kurang 4 6,9 

Baik 54 93,1 

Total 58 100 

 Sumber : Data Primer, 2017 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah 

responden yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 54 orang dan 

yang memiliki pengetahuan buruk sebanyak 4 orang. 

 

Gambar V.3 

 Analisis Peritem pengetahuan responden yang menjawab benar 

 

Sumber : Data Primer, 2017 

   Berdasarkan grafik V.1 menunjukan responden yang paling 

tinggi peningkatan menjawab benar adalah pada pertanyaan 

pengetahuan no 2 (P2)  yaitu kecanduan pornografi lebih berbahaya 

daripada kecanduan narkoba. Pada kelompok pretest sebanyak 1 
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orang menjawab benar, pada posttest terjadi peningkatan menjadi 

56 responden yang menjawab benar. Penurunan jumlah responden 

terbanyak terdapat pada pertanyaan nomor 7 (P7) tentang 

Pornografi menyebabkan seseorang tidak bisa mengendalikan hawa 

nafsu, dari 57 respoden yang menjawab benar menjadi 56 

responden menjawab benar. 

   Pada item pertanyaan pengetahuan nomor 9 (P9) yaitu 

bergabung dengan kegiatan ekstrakulikuler adalah salah satu upaya 

pencegahan pornografi , dari 14 responden menjawab benar 

menjadi 30 responden dan pertanyaan nomor 10 (P10) yaitu  

belajar mengenai cara browsing (berselancar ) yang aman adalah  

salah satu  solusi menghindari situs pornografi, dari 2 responden 

menjawab benar menjadi  18 responden menjawab benar. 

   Kategori sikap dalam penelitian ini didasarkan pada 

normalitas data. Berdasarkan hasil uji normalitas, sikap pretest 

berdistribusi tidak normal sehingga digunakan nilai median yaitu 6. 

Responden dikategorikan memiliki sikap mendukung apabila skor 

≥ 6 dan sikap tidak mendukung apabila skor < 6. 

Tabel V.18 

 Distribusi Frekuensi Pretest Sikap Responden SMA  

Santun Untan tahun 2017 

 

Kategori sikap N % 

Tidak Mendukung 37 63,8 

Mendukung 21 36,2 

Total 58 100 
 Sumber : Data Primer, 2017 
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Jumlah responden dengan sikap mendukung pada pretest 

yaitu sebanyak 21 orang sedangkan yang memiliki sikap tidak 

mendukung sebanyak 37. 

  Pada posttest hasil uji normalitas menunjukan data 

berdistribusi tidak normal sehingga digunakan nilai median yaitu 8. 

Responden dikategorikan memiliki sikap mendukung apabila skor 

≥ 8 dan memiliki sikap tidak mendukung apabila skor < 8. 

Tabel V.19 

Distribusi Frekuensi Posttest Sikap Responden SMA Santun Untan 

tahun 2017 

 

Kategori sikap N % 

Tidak Mendukung 18 31 

Mendukung 40 69 

Total 58 100 
 Sumber : Data Primer, 2017 

  Berdasarkan Tabel V.19 diketahui bahwa jumlah responden 

yang memiliki sikap mendukung pada saat posttest adalah 40 orang 

dan yang memiliki sikap tidak mendukung adalah 18 orang.  

Gambar V.4 

Analisis Peritem sikap responden yang menjawab benar 

 

 
Sumber : Data Primer, 2017 

0

10

20

30

40

50

60

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9

benar pre

benar post



79 
 

 

   Berdasarkan Grafik V.2 menunjukan responden yang 

paling tinggi menjawab benar yaitu pada pernyataan sikap nomor 1 

(S1) tentang “ketika saya menonton viedo porno, saya ingin 

mengulanginya untuk menontonnya terus menerus”. Pada saat 

pretest sebanyak 21 responden menjawab tidak setuju , dan ketika 

posttest mengalami peningkatan menjadi 46 responden yang 

menjawab benar. 

   Responden paling banyak mengalami penurunan menjawab 

tidak setuju pada penyataan sikap nomor 7 (S7) tentang “setelah 

saya menonton video porno, libido (hawa nafsu) saya menjadi naik 

dan tidak terkendali”. Pada saat pretest sebanyak 42 responden 

menjawab tidak setuju, dan ketika posttest menjadi sebanyak 37 

responden yang menjawab tidak setuju.  

 

V.I.7 Analisis Bivariat 

   Dalam penelitian ini responden diberi perlakuan dengan 

media cetak booklet tentang dampak pornografi, untuk mengetahui 

perbedaan hasil pre dan posttest digunakan uji wilcoxon, 

dikarenakan pada penelitian ini variabel pengetahuan dan sikap 

berdistribusi tidak normal. 
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a. Pengetahuan 

Tabel V.20 

Hasil Uji Hipotesis dengan Uji Wilcoxon 

(Pretest-Posttest Pengetahuan) 

Variabel Pengetahuan Mean Rank p value N 

Sebelum 67,2 
0,000 58 

Sesudah 93,1 
     Sumber : Data Primer, 2017 

 

   

  Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat ada 

perbedaan rata-rata pengetahuan  responden sebelum dan 

sesudah diberikan informasi melalui media booklet. Pada saat 

sebelum diberikan booklet  nilai rata-rata tingkat pengetahuan 

responden adalah 67,2. Setelah diberikan booklet , nilai rata-

rata pengetahuan responden menjadi 93,1. 

  Berdasarkan hasil analisa data dengan 

menggunakan uji wilcoxon didapatkan nilai p value 0,000 < 

0,05 maka H0 ditolak, artinya ada perbedaan yang bermakna 

antara Pengetahuan sebelum dan sesudah promosi kesehatan 

dengan media cetak booklet.  

 

b. Sikap 

Tabel V.21 

Hasil Uji Hipotesis dengan Uji Wilcoxon 

(Pretest-Posttest Sikap) 

Variabel Sikap Mean Rank  p value N 

Sebelum 63,8 
0,000 58 

Sesudah 69 
     Sumber : Data Primer,2017 
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  Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat ada 

perbedaan rata-rata sikap  responden sebelum dan sesudah 

diberikan informasi melalui media booklet. Pada saat sebelum 

diberikan booklet  nilai rata-rata tingkat sikap responden adalah 

63,8. Setelah diberikan booklet , nilai rata-rata sikap responden 

menjadi 69. 

  Berdasarkan hasil analisa data dengan 

menggunakan uji wilcoxon didapatkan nilai p value 0,000 < 

0,05 maka H0 ditolak, artinya ada perbedaan yang bermakna 

antara sikap sebelum dan sesudah promosi kesehatan dengan 

media cetak booklet.  

V.2 Pembahasan 

V.2.1 Efektivitas media booklet tentang dampak pornografi terhadap 

pengetahuan pada siswa-siswi SMA Santun Untan tahun 2017 

   Berdasarkan analisis univariat yang dilakukan, didapatkan 

bahwa terdapat peningkatan nilai median rata-rata skor 

pengetahuan pada saat post test. Pada saat pretest rata-rata skor 

pengetahuan 6 lalu meningkat menjadi 8 pada saat posttest. Jumlah 

responden dengan pengetahuan baik pada saat pretest sebesar 

67,2% meningkat menjadi 93,1% pada saat posttest. Pada analisis 

bivariat dilakukan uji Wilcoxon yang menunjukan bahwa terdapat 

perbedaan bermakna antara pengetahuan sebelum dan sesudah 

promosi kesehatan dengan media cetak booklet (p value = 0,000). 
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    Menurut kholid (2015) Pengetahuan adalah hasil dari 

”tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan 

terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca 

indra manusia. Sebagian besar  pengetahuan manusia diperoleh dari 

mata dan telinga. Pengetahuan juga diperoleh dari pendidikan, 

pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain, media massa 

maupun lingkungan. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain 

terpenting bagi terbentuknya tindakan seseorang.  

Didukung metode yang digunakan dalam 

pendidikan/penyuluhan kesehatan juga mempengaruhi kemampuan 

merubah tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan dapat dirubah 

dengan berbagai macam metode. Selain itu, kemampuan 

penyerapan materi pada seseorang dipengaruhi oleh panca 

inderanya. Oleh karena itu, seseorang dapat mempelajari sesuatu 

apabila menggunakan lebih dari satu panca indera seperti 

penjelasan berikut:  

1. 10 % dari yang kita baca  

2. 20 % dari yang kita dengar  

3. 30 % dari yang kita lihat  

4. 50 % dari yang kita lihat dan dengar  

5. 80 % dari yang kita ucapkan  

6. 90 % dari yang kita ucapkan dan lakukan (Nurhamzah, 2015). 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian Utama (2014) 

tentang pengaruh pendidikan kesehatan dengan media booklet 

terhadap tingkat pengetahuan remaja putri dalam mengatasi 

keputihan di SMAN 1 Pangaralam tahun 2014 menyebutkan bahwa 

terdapat rata-rata pengetahuan sebelum dilakukan pendidikan 

kesehatan yaitu 59,75, sedangkan nilai rata-rata setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan adalah 94,08. Uji hasil statistik 

menggunakan uji wiloxon diperoleh nilai p=value 0,000 dengan α 

= 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara pengetahuan remaja putri sebelum dan sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan dengan media booklet. 

Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Liumah, 

2017 tentang Pengembangan booklet edukasi berbasis pengetahuan 

dan sikap sadar sehat reproduksi di pondok pesantren mamba‟ul 

hisan isyhar nganjuk menunjukkan Keefektifan booklet dilihat dari 

skor pengetahuan dan sikap sadar sehat reproduksi kelompok kecil 

sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan menggunakan booklet. 

Pengetahuan kelompok kecil tentang variabel kesehatan reproduksi 

meningkat dari kategori kurang tinggi menjadi sangat tinggi namun 

tidak tertera jumlah skor angka pengetahuan, sedangkan sikap 

mengalami peningkatan dari kategori baik (3,52) menjadi sangat 

baik (4,38). Hasil penelitian menunjukkan bahwa booklet efektif 
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untuk penyuluhan kesehatan reproduksi bagi santri putra di Pondok 

Pesantren Mamba‟ul Hisan Isyhar Nganjuk. 

Berdasarkan distribusi jawaban peritem pertanyaan 

berdasarkan kuesioner  pretest dan posttest pada variabel 

pengetahuan,ketika pretest sebanyak 57 responden (98,3%) 

menjawab salah pada pertanyaan kecanduan pornografi lebih 

berbahaya daripada kecanduan narkoba dan ketika postest menurun 

menjadi 2 responden (3,4%) yang menjawab salah. menurut 

Gordon S. Bruin, Pendiri dan Presiden Inner Gold Counseling 

Services, peneliti yang berasal dari John F. Kennedy University 

America (dalam Koto 2015) menyebutkan kecanduan media porno 

bisa lebih berbahaya daripada kecanduan narkoba, karena otak 

lebih cepat merespon informasi yang berasal dari mata 

dibandingkan dengan sumber lain, seperti indra penciuman dan 

pencernaan.   

Pada pertanyaan pornografi merusak bagian otak yang 

membedakan antara manusia dan binatang, ketika pretest  

sebanyak 42 responden (72,4%) menjawab salah, dan mengalami 

penurunan ketika posttest  sebanyak 2 responden (3,4%), hal ini 

sesuai dengan pendapat komnas HAM (2014) Pornografi 

menimbulkan dampak kerusakan otak yang lebih besar dari 

dampak yang ditimbulkan oleh kecanduan narkoba. Pada 

kecanduan narkoba tersapat 3 bagian otak mengalami kerusakan. 
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Sedangkan kecanduan pornografi menyebabkan kerusakan pada 

lima bagian otak terutama pada wilayah pre frontal corteks (bagian 

otak yang tepat berada di belakang dahi) yang membedakan antara 

manusia dan binatang. Ketika bagian ini rusak maka orang 

berprilaku seperti binatang, tidak lagi memperhatikan norma-

norma, prestasi akademik menurun, tidak bisa membuat 

perencanaan, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dan emosi, sulit 

mengambil keputusan dan menghentikan berbagai peran eksekutif 

otak sebagai pengendali impuls-impuls. 

Pada pertanyaan bergabung dengan kegiatan ekstrakulikuler 

adalah salah satu upaya pencegahan pornografi sebanyak 44 

responden (75,9%) menjawab salah ketika pretest kemudian 

mengalami penurunan sebanyak 28 responden (48,3%), dan 

sebanyak 56 responden (96,6%) menjawab salah ketika pretest 

pada pertanyaan belajar mengenai cara browsing (berselancar) 

yang aman adalah salah satu solusi menghindari situs pornografi 

dan mengalami penurunan ketika posttest sebanyak 40 responden 

(69%). Farouk (2008) menyebutkan para remaja dapat digerakan 

untuk menjadi bagian dari solusi untuk mencegah dampak 

pornografi, dengan cara : 

f. Bergabung atau kembangkan komunitas yang sehat; 

g. Kunjungi situs yang mencoba membangun kecerdasan 

lingkungan yang bebas dari pornografi; 
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h. Belajar ( melalui buku, seminar atau workshop ) mengenai 

berselancar yang aman; 

i. Bebaskan lingkungan dari materi porno apapun bentuknya, 

baik di sekolah, perpustakaan, warung internet, presewaan 

video, dll; 

j. Kirimkan petisi kepada wakil rakyat untuk menuntut para 

pelaku bisnis pornografi. Sebagian besar hukum yang ada 

tidak berlaku secara efektif 

   Hasil analisis peritem pengetahuan menunjukan 

peningkatan nilai yang tertinggi sebesar 55 poin  94,82% terlihat 

pada pertanyaan  nomor 2  tentang ”Kecanduan pornografi lebih 

berbahaya daripada kecanduan narkoba”, yaitu  dari 1 responden 

(1,7%) menjawab benar ketika pretest, dan setelah posttest menjadi 

56 (96,6%)  responden yang menjawab benar.  

   Penurunan jumlah responden sebesar 1 poin (1,72%) 

terlihat pada pertanyaan nomor 7 tentang Pornografi menyebabkan 

seseorang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, dari 57 (98,3%) 

respoden yang menjawab benar menjadi 56 responden (96,6%) 

menjawab benar. Penurunan skor dapat disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman responden terhadap konten booklet, apalagi dalam 

penelitian ini tidak dilakukan uji kelayakan terhadap konten booklet 

sehingga akan mempengaruhi hasil dari jawaban responden. 
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Notoatmodjo, (2012) menyebutkan , pengetahuan  atau 

ranah kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang (overt behaviour). Pengetahuan 

yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, 

salah satunya adalah Memahami (comprehension). Memahami 

diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui, dan dapat mnginterpretasikan 

materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap 

objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, 

menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang 

dipelajari.  

   Pada item pertanyaan pengetahuan nomor 9 (P9) yaitu 

bergabung dengan kegiatan ekstrakulikuler adalah salah satu upaya 

pencegahan pornografi, dari 14 responden menjawab benar menjadi 

30 responden dan pertanyaan nomor 10 (P10) yaitu  belajar 

mengenai cara browsing (berselancar ) yang aman adalah  salah 

satu  solusi menghindari situs pornografi, dari 2 responden 

menjawab benar menjadi  18 responden menjawab benar. Remaja 

sebaiknya senantiasa melakukan berbagai kegiatan fisik dan psikis 

yang bermanfaat. Remaja bisa memanfaatkan waktu luangnya 

dengan belajar sungguh-sungguh, berlatih dan berkarya, 

berolahraga agar badan menjadi sehat, membaca buku-buku yang 

bermanfaat serta menghadiri pertmuan-pertemuan dikalangan 
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remaja yang membicarakan persoalan-persoalan aktual dan cara 

pemecahannya (Dewi dan Kurniawati, 2012). 

Pendidikan kesehatan dapat dilakukan melalui media yang 

sesuai dengan keperluan serta kelengkapan pesan. Media 

pendidikan mempunyai peranan sangat penting dalam 

proses belajar. Efektifitas penyampaian pesan dalam proses 

belajar sangat dipengaruhi pengembangan medianya. Penggunaan 

media pendidikan harus sesuai dan mudah diterima 

oleh sasaran. Pengembangan media pendidikan kesehatan tidak 

hanya mencakup pesan tertulis melainkan juga gambar untuk 

memudahkan pemahaman tentang pesan. Media booklet sangat 

membantu sasaran pendidikan karena dapat menyimpan pesan 

dalam dua bentuk, yaitu pesan bentuk tulis (verbal tulis) dan atau 

gambar (non-verbal) (Ridha, 2016). 

Notoatmodjo (dalam Wati,2014) menyebutkan, semakin 

banyak informasi dapat mempengaruhi atau menambah 

pengetahuan seseorang dan dengan pengetahuan menimbulkan 

kesadaran yang akhirnya seseorang akan bersikap dan berperilaku 

sesuai pengetahuan yang dimiliki. 

Oleh karena itu, untuk mecegah dampak pornografi pada 

remaja seharusnya dilakukan promosi kesehatan atau pendidikan 

kesehatan baik dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat 

yang bertujuan untuk memberikan informasi sesuai dengan apa 
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yang menjadi masalah pada remaja, hal ini dapat meningkatkan 

pengetahuan remaja akan dampak pornografi. 

V.2.2 Efektivitas media booklet tentang dampak pornografi pada siswa-

siswi SMA Santun Untan tahun 2017 

   Berdasarkan analisis univariat yang dilakukan didapatkan 

peningkatan median atau nilai tengah pada posttest yaitu 8. Jumlah 

responden dengan sikap mendukung pada saat pretest sebesar 

63,8% menjadi 69% pada saat posttest. Pada analisis bivariat 

dilakukan uji statistik Wilcoxon yang menunjukan bahwa terdapat 

perbedaan bermakna sikap sebelum dan sesudah dilakukan promosi 

kesehatan dengan media cetak booklet (p value = 0,000). 

   Notoatmodjo (2012) yang menyatakan bahwa sikap 

merupakan reaksi yang masih tertutup dari seseorang terhadap 

suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap tidak dapat dilihat 

langsung, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari 

perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata menunjukan konotasi 

adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan 

stimulus yang diberikan melalui media booklet responden 

menunjukan reaksi yang positif atau mendukung, hal ini ditunjukan 

dengan perbedaan sikap pada saat pretest dan posttest setelah 

diberikan promosi kesehatan melalui media booklet.  

   Penelitian ini sejalan dengan Rompas (2013) tentang 

pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan 



90 
 

sikap remaja tentang penyakit menular seksual di SMK Fajar 

Bolaang Mongondow Timur yang menunjukan terjadi peningkatan 

responden yang berpengetahuan baik dari 13 responden (23,2%) 

menjadi 48 respoden (85,7%) dan peningkatan sikap baik 

responden dari 8 responden (14,3%) menjadi 15 responden (26,8%) 

setelah pemberian pendidikan kesehatan. Hasil uji Wilcoxon 

didapatkan p-value = 0,000 < 0,05 menunjukan terdapat perbedaan 

bermakna antara tingkat pengetahuan dan sikap remaja sebelum 

dan sesudah pemberian pendidikan kesehatan. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa pendidikan kesehatan memberikan 

pengaruh yang signifikan pada tingkat pengetahuan dan sikap 

remaja tetang penyakit menular seksual di SMK Fajar Bolaang 

Mongondow Timur. 

   Selain itu Karundeng (2015) juga menunjukan bahwa ada 

perubahan nilai mean skor pengetahuan siswa sebelum dan sesudah 

promosi kesehatan 5,54 dengan p = 0,0001 ; t hitung -37,410 dan 

sikap siswa sebelum dan sesudah promosi kesehatan 6,46 dengan p 

= 0,0001 ; t hitung -37,873 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal 

ini memberikan makna bahwa ada pengaruh promosi kesehatan 

reproduksi remaja terhadap pengetahuan dan sikap siswa SMP 

Negeri 08 Bitung sehingga disarankan promosi kesehatan 

reproduksi remaja terus ditingkatkan melalui pendidikan yang 
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diberikan melalui program puskesmas, pendidikan disekolah, 

keluarga dan masyarakat. 

   Penelitian Massolo (2011) tentang pengaruh penyuluhan 

kesehatan reproduksi terhadap pengetahuan dan sikap remaja 

tentang seksual pranikah di SMAN 1 Masohi juga menunjukan 

peningkatan terhadap pengetahuan dan sikap remaja terhadap 

seksual pranikah. Uraiannya yaitu terjadi peningkatan terhadap 

pengetahuan siswa tentang seksual pranikah sebelum (27,60) dan 

sesudah (35,00) pada responden eksperimen dan pada responden 

control terjadi penurunan pada tingkat pengetahuan yakni 33,40 

pada pretest menurun menjadi 26,00 pada saat posttest. Juga terjadi 

peningkatan sikap pada responden eksperimen tentang seksual 

pranikah sebelum (28,96) dan sesudah (37,10) penyuluhan, dan 

pada control terjadi penurunan sikap yakni 32,02 saat pretest 

menjadi 23,90 saat posttest. 

   Berdasarkan distribusi jawaban peritem pertanyaan 

kuesioner pretest dan posttest pada variabel sikap, menunjukan 

bahwa sebanyak 37 responden (63,8) pada saat pretest setuju ketika 

menonton video porno ingin mengulangi untuk menonton terus 

menerus menurun menjadi 12 responden  (20,7%). Menurut 

Rachmah (2013) fase remaja atau pelajar yang berada pada tingkat 

pendidikan atas (SMU/SMK), merupakan face pertumbuhan atau 
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berfungsinya organ-organ seks dan mulai adanya dorongan untuk 

tertarik serta menyalurkan kebutuhan seks.  

   Sehingga bilamana mereka mendapatkan berbagai 

informasi yang erat kaitannya dengan kesan seks, baik berupa film 

maupun buku dan sebagainya, tanpa adanya bimbingan dari pihak 

orang tua maupun guru, akan cenderung merusak dan 

membahayakan kestabilan psikis kepribadiannya. Media-media 

pornografi yang telah banyak beredar tersebut memiliki daya tarik 

sendiri bagi remaja karena penyajiannya yang mudah dipahami dan 

terdapat banyak pilihan. Tetapi apapun bentuk media pornografi 

setiap orang memiliki sikap dan perilaku yang berbeda terhadap 

sebuah persoalan.  

   Terkait dengan fenomena pornografi yang menjadi bahan 

gunjingan hangat di masyarakat, remaja mempunyai sikap-sikap 

yang berbeda-beda. Sikap itu tidak terpisahkan dengan pandangan-

nya. Artinya, sikap para remaja sejalan dengan pandangannya 

masing-masing. Ada yang menyatakan bahwa pornografi itu 

merupakan sesuatu yang terbuka dan tidak layak dipertontonkan. 

Akan tetapi, hal itu harus dilihat dalam sebuah konteks siapa, di 

mana, bagaimana, dan sebagainya sehingga hal itu akan bergantung 

pada masing-masing orang. 

    Pornografi sangat subjektif dan mereka bersikap bahwa itu 

kembali pada masing-masing individu. Pemahaman remaja tentang 
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pornografi sangat bervariasi. Sesuatu dapat dikatakan porno harus 

dilihat terlebih dahulu, kapan, di mana, oleh siapa. Hal ini akan 

kembali kepada masing-masing orang. Apa yang dianggap porno 

oleh seseorang belum tentu dianggap porno oleh orang lain Sikap 

terhadap media pornografi yang dimaksud dapat berupa sikap yang 

bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif ( Susanto, 2011). 

   Pada pertanyaan  menurut saya, lebih baik menonton video 

pornografi daripada mengkonsumsi narkoba sebanyak 40 

responden (69%) setuju dengan pernyataan kemudian menurun 

ketika posttest menjadi 22 responden (37,9%), Pornografi 

menimbulkan rasa ingin tau dan kecanduan , sama seperti rokok 

maupun narkoba. Bagi yang sudah kecanduan, akan sangat sulit 

untuk lepas dari candu pornografi ini. Selain itu pornografi dapat 

merusak kondisi kejiwaan seseorang. Tentu kejiwaan akan 

terganggu karena terganggunya juga kinerja hormon yang terkena 

dampak candu pornografi ini. Hormon yang terganggu adalah 

Dopamine yang menimbulkan sensasi kenikmatan, Neuroepinefrin 

yang memunculkan ide-ide kreatif, Serotonin yang menimbulkan 

efek nyaman dan tenang, Oksitosin yaitu hormon cinta. Karena 

kinerja hormone yang terganggu dan berlebihan itu lah yang 

menyebabkan ketagihan pada kasus pornografi (Herpradipto, 2016) 

   Pada pertanyaan saya perlu memasang aplikasi/software 

yang bisa menjaring konten pornografi di komputer, laptop, dan HP 
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saya. Sebanyak 44 responden (75,9%) yang tidak  setuju untuk 

memasang aplikasi/software yang bisa menjaring konten pornografi 

di komputer, laptop, dan HP menurun menjadi sebanyak 41 

responden (70,7%).   

   Peredaran konten seksual di ponsel atau yang lebih dikenal 

dengan istilah sexting memang bisa meracuni siapa saja, filter situs 

negatif di internet saat ini sudah sangat banyak,layanan dari 

aplikasi ini akan memberikan layanan yang secara spesifik  akan 

memblokir jenis konten negatif yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundangan, nilai dan norma sosial, adat istiadat dan kesusilaan 

bangsa  indonesia seperti pornografi dan perjudian. Hanya saja 

teknologi blokir/filter tidak menjamin bahwa internet yang diakses 

oleh anak atau siapapun akan bebas dari konten negatif 100%. 

Namun tetap saja jauh lebih efektif untuk meminimalisir dampak 

negatif di internet (Syaripudin dkk, 2010)  

   Didapatkan dari analisis peritem sikap responden yang 

paling tinggi dengan rentang 25 (43,10%) menjawab benar yaitu 

pada pernyataan sikap nomor 1 (S1) tentang “ketika saya menonton 

viedo porno, saya ingin mengulanginya untuk menontonnya terus 

menerus”. Pada saat pretest sebanyak 21 responden menjawab 

setuju, dan ketika posttest mengalami peningkatan menjadi 46 

responden yang menjawab setuju. Responden paling banyak 

mengalami penurunan menjawab benar dengan rentang  5 (8,62%) 



95 
 

pada penyataan sikap nomor 7 (S7) tentang “setelah saya menonton 

video porno, libido (hawa nafsu) saya menjadi naik dan tidak 

terkendali”. Pada saat pretest sebanyak 42 responden menjawab 

benar, dan ketika posttest menjadi sebanyak 37 responden yang 

menjawab benar.  

   Penurunan skor dapat disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman responden terhadap konten booklet, apalagi dalam 

penelitian ini tidak dilakukan uji kelayakan terhadap konten booklet 

sehingga akan mempengaruhi hasil dari jawaban responden. Selain 

itu berdasarkan uraian dapat diketahui walaupun seseorang 

memiliki pengetahuan yang baik belum tentu pula memiliki sikap 

dan perilaku  yang baik. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh 

faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti yang menjadi 

faktor peran penting lainnya. Contohnya  peran teman sebaya dan 

lingkungan pergaulan (Andriani, 2016). 

   Effendy (dalam El-hakim 2014) menyebutkan, perubahan 

sikap itu meliputi komponen-komponen sikap, yaitu kognitif, 

afektif dan konatif. Jadi media dapat memberikan pengaruh atau 

efek kognitif, efek afektif dan efek konatif. Efek kognitif terjadi 

bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau 

persepsi khalayak. Efek ini berkaitan denan transmisi pengetahuan, 

keterampilan, kepercayaan, atau informasi. Efek afektif  timbul bila 

ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, ata dibenci. 
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Efek ini ada hubungannya dengan emosi, sikap, atau nilai. Efek 

konatif disebut juga efek behavioral merujuk pada perilaku nyata 

yang dapat diamati yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau 

kebiasaan perilaku.  

   Perubahan sikap ke arah positif tentunya melalui beberapa 

tahapan tingkatan, salah satu nya adalah menerima (receiving) 

diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus 

yang diberikan (objek). Dan merespons (responding) yaitu 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari 

sikap. Karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau 

mengerjakan tugas yang diberikan, terlepas dari pekerjaan itu benar 

atau salah, adalah berarti bahwa orang menerima ide tersebut.   

   Newcomb, salah seorang ahli psikologi sosial (dalam 

Notoatmodjo, 2010)  menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan 

atau kesediaan untuk bertindak, dam bukan merupakan pelaksanaan 

motif tertentu. Dalam kata lain, fungsi sikap belum merupakan 

tindakan (reaksi terbuka) atau aktivitas, akan tetapi merupakan 

perdisposisi perilaku (tindakan) atau reaksi tertutup.  

   Pembentukan dan pengembangan sikap, dapat terjadi 

melalui pendidikan baik formal maupun non formal, juga dapat 

melalui pengalaman langsung, maupun melalui pengalaman orang 

lain yang diperoleh lewat informasi dalm proses komunikasi. 
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Informasi yang diperoleh seseorang atau kelompok orang dapat 

membentuk atau menentukan sikap pada kelompok tersebut.. 

informasi yang menyebabkan terbentuknya sikap adalah yang 

berhubungan dengan sikap-sikap lain yang telah ada terlebih 

dahulu. Informasi yang sesuai dengan sikap yang telah ada dapat 

membentuk atau merubah sikap individu. Oleh karena itu, 

mencegah dampak pornografi pada remaja dengan melakukan 

promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan tidak hanya 

bertujuan untuk memberikan informasi dan meningkatkan 

pengetahuan remaja akan dampak pornografi. Namun juga setelah 

pengetahuan bertambah diharapkan akan membuat sikap menjadi 

lebih baik atau mengarah positif. 

Remaja adalah masa transisi dari periode anak menuju 

dewasa. Karakteristik seseorang yang sudah memasuki usia remaja 

salah satunya adalah timbulnya rasa ingin tahu terhadap informasi. 

Biasanya informasi tersebut diperoleh dari buku, majalah, tabloid 

bahkan internet. Hal ini terlihat bahwa buku merupakan salah satu 

media yang diminati remaja untuk memperoleh informasi . Oleh 

karena itu untuk mecegah dampak pornografi pada remaja 

seharusnya dilakukan promosi kesehatan atau pendidikan 

kesehatan baik dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat 

yang bertujuan untuk memberikan informasi sesuai dengan apa 
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yang menjadi masalah pada remaja, hal ini dapat meningkatkan 

sikap remaja akan dampak pornografi. 

 

V.3 Keterbatasan Penelitian 

   Meskipun penelitian ini dilakukan secara optimal, namun peneliti 

menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari adanya kekurangan. Hal 

ini disebabkan karena adanya keterbatasan dan hambatan-hambatan dalam 

penelitian, yaitu sebagai berikut : 

1. Waktu pengukuran posttest dilakukan hanya satu kali, sehingga retensi 

dari efek intervensi tidak bisa diketahui. 

2. Kurangnya jumlah referensi artikel ilmiah mengenai pornografi 

ditingkat pelajar SMA sehingga mempengaruhi tingkat kreatifitas 

penulis untuk mengembangkan penelitian sehingga masih terdapat 

banyak aspek yang tidak bisa dicantumkan dan dikemukakan sebagai 

hasil temuan penelitian, sehingga pengaruh dari aspek selain yang 

menjadi variabel penelitian tidak dapat terkontrol dengan baik, dan 

diketahui bagaimana hubungan dan pengaruhnya terhadap efektivitas 

media booklet untuk  meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa/i 

tentang dampak pornografi di SMA Santun Untan Pontianak. 

3. Peneliti tidak melakukan evaluasi dalam bentuk angket yang berisi 

pendapat responden terhadap konten booklet ”pornografi racun atau 

hiburan”  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VI.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Pengetahuan responden pada saat pretest menunjukan nilai tengah 

(median) yaitu 6, responden yang memiliki skor baik sebesar 

67,2% dan yang memiliki pengetahuan kurang sebesar 32,8%. 

2. Sikap responden pada saat pretest menujukan nilai tengah (median) 

yaitu 6, responden yang memiliki sikap mendukung sebesar 63,8% 

dan yang memiliki sikap tidak mendukung sebesar 36,2%. 

3. Setelah dilakukan promosi kesehatan melalui media cetak booklet 

nilai tengah (median) pengetahuan meningkat dari 6 menjadi 8 

dengan P value 0,000. Jumlah responden dengan pengetahuan baik 

pada saat pretest sebesar 67,2% kemudian meningkat menjadi 

93,1% pada saat posttest. 

4. Setelah dilakukan promosi kesehatan melalui media cetak booklet 

nilai tengah (median) sikap meningkat dari 6 menadi 8 dengan P 

value 0,000. Jumlah responden dengan sikap mendukung pada saat 

pretest sebesar 63,8% menjadi 69% pada saat posttest. 
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VI.2 Saran 

   Dari kesimpulan penelitian yang dilakukan, ada beberapa saran 

yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait antara 

lain : 

1. Bagi Sekolah 

a. Diharapkan bagi pihak sekolah dapat menciptakan lingkungan 

sekolah yang bebas dari pornografi, misalnya dengan tidak 

memperbolehkan bagi siswa-siswi untuk membawa dan 

menggunakan handphone ketika proses jam belajar dan mengajar 

berlangsung. 

2. Bagi Dinas Kesehatan 

Diharapkan dinas kesehatan dapat bekerjasama dengan pihak 

sekolah untuk melakukan pencegahan dampak pornografi di 

lingkungan sekolah melalui penyuluhan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan 

evaluasi dari konten media yang digunakan. 

b. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya perlu dikembangkan metode 

lain untuk mengkampanyekan dampak pornografi guna 

meningkatkan pengetahuan serta sikap remaja, misalnya dengan 

diskusi peer grup 
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