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RINGKASAN 
 
 
 
 

 

Saat ini kasus kecanduan pornografi pada anak sudah memasuki angka presentase yang 

tinggi. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia 65.34 Persen Anak Usia 9 hingga 19 

tahun di Indonesia mengakses Pornografi Via Gadget.Semakin banyaknya konten pornografi 

yang mudah diakses oleh anak-anak, membuat kasus kekerasan dan pelecehan seksual 

terhadap anak semakin meningkat. Komisi Nasional Perempuan menyebutkan sebanyak 

40,000 kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2019. Presentase tersebut membuat 

Indonesia berubah statusnya menjadi darurat kekerasan seksual. Salah satu faktor yang kuat 

dari pelaku adalah konten pornografi yang ditonton sejak usia anak-anak. 

 

Penelitian ini berjudul “Model Komunikasi Orang Tua Pada Anak Kecanduan 

Pornografi Di Wilayah Jakarta Timur”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) 

Mengkaji model komunikasi yang tepat pada anak kecanduan pornografi (2) Mengkaji 

model interaksi orang tua pada anak kecanduan pornogtafi. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan Desain Penelitian 

Studi Kasus. 

 

Kata Kunci: Model Komunikasi,  Orang Tua, Anak, Kecanduan, Pornografi 
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BAB 1 
 

PENDAHULUAN 
 

 

A.  Latar Belakang 
 

Konten pornografi dalam kehidupan masyarakat Indonesia semakin 

marak diedarkan. Kemajuan teknologi membuat masyarakat dapat dengan 

mudah mengakses konten pornografi. Terdapat jutaan konten yang 

mengandung unsur pornografi yang secara tidak langsung kerap muncul 

disetiap aktivitas dunia maya kita. Menurut undang-undang republik 

indonesia nomor 44 pasal satu ayat satu tahun 2008, Pornografi adalah 

sebuah istilah untuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar 

bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan 

lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di 

muka umum, yang memuat eksploitasi seksual yang melanggar norma 

kesusilaan dalam masyarakat. Konten Pornografi adalah konten yang 

berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Pornografi dapat 

merusak otak pada bagian PFC. Anak akan sulit berkonsentrasi, sulit 

merencanakan masa depan bahkan anak akan sulit berpikir kritis. 
 

Meskipun pemerintah sudah berusaha memblokir akses pornografi, 

kenyataannya masih banyak konten berbau pornografi tersebar. Oleh sebab 

itu tidak menutup kemungkinan bahwa kemudahan dalam mengakses 

pornografi dapat pula diakses oleh anak-anak. Dengan adanya internet, 

pornografi bisa dengan mudah muncul dimana saja seperti film, tv, majalah, 

video klip, bahkan games yang sangat disukai oleh anak. Saat ini kasus 

kecanduan pornografi pada anak sudah memasuki tahap memprihatinkan. 

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia 65,34 Persen Anak Usia 9 

hingga 19 tahun di Indonesia mengakses Pornografi via Gadget. 
 

Jumlah orang yang mengakses konten pornografi semakin hari 

semakin meningkat. Dengan internet tayangan pornografi secara langsung 

atau tidak langsung bisa diakses dengan mudah. Ratusan gambar porno bisa 

langsung terlihat hanya dengan satu kali memencet tombol. Internet juga 

membuat pecandu pornografi merasa nyaman saat menonton tayangan 

berbau pornografi karena diakses secara diam-diam dan tidak terlihat jelas 
 

identitasnya. Konten pornografi saat ini juga bersifat agresif mencari 
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penggunanya untuk meraup keuntungan yang besar, banyak cara yang 

dilakukan penyedia konten untuk pecandu terus mengakses kontennya. 
 

Anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Anak akan merasa 

senang jika menemukan sesuatu yang baru. Ketika anak bermain gadget 

terkadang muncul iklan atau tayangan yang tidak senonoh. Selain itu masih 

banyak anak mengakses aplikasi tidak sesuai dengan umur seperti facebook, 

twitter, dan instagram yang menerapkan regulasi bahwa penjelejah aplikasi 

hanya boleh berumur diatas 13 tahun. 
 

Proses kecanduan konten pornografi awalnya terjadi ketika anak 

tidak sengaja mengakses konten pornografi lalu menimbulkan rasa 

ketidaknyamanan dan sedikit penasaran. Namun otak secara langsung 

merangsang dopamin untuk dikeluarkan sehingga menimbulkan kecanduan 

atau adiksi terhadap konten pornografi. Semakin sering anak menjelajahi 

konten pornografi semakin meningkat rasa penasaran hingga ia terus 

mengakses dengan frekuensi yang besar dan menimbulkan prilaku sesuai 

apa yang ia lihat. 
 

Orang tua sangat berperan penting dalam mengawasi anak ketika 

bermain gadget. Dikhawatirkan jika tidak dalam pengawasan orang tua, 

anak akan terus mengeksplore konten pornografi dengan terus menerus. 

Namun saat ini banyak orang tua yang merasa bahwa pendidikan seksual 

masih dianggap tabu atau bahkan tidak penting. Padahal pendidikan seksual 

adalah metode yang tepat untuk mencegah anak usia dini kecanduan konten 

pornografi. 
 

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif dengan wawancara secara mendalam. Hal ini digunakan 

agar peneliti dapat lebih menggali penyebab permasalahan yang ada antara 

orang tua dan anak yang kecanduan pornografi. Melalui wawancara peneliti 

mampu menyelami dan mendalami informan sehingga dapat mendapatkan 

gambaran data secara deskriptif dari informan. Karena tema yang diangkat 

membuat informan tidak mudah untuk mengungkapkan secara terbuka, untuk 

itu wawancara mendalam sangatlah tepat digunakan dalam penelitian ini. 
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B.  State of The Art 
 

Pornografi merupakan permasalahan yang tidak hanya menimpa 

kalangan orang dewasa saja. Saat ini masalah pornografi telah merambah ke 

dunia anak-anak. Anak-anak era saat ini telah mengalami perubahan tidak 

seperti dahulu kala yang bermain sesuai dengan umurnya. Anak-anak pada 

era saat ini menyukai apa yang seharusnya belum mereka ketahui. 

Pornografi menjadi ancaman yang serius bagi anak-anak pada saat ini. 

Kurangnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan gadget kepada anak 

menjadi pemicu maraknya pengaksesan pornografi kepada anak yang 

mengakibatkan anak kecanduan pornografi. 
 

Penelitian-penelitian yang mengkaji mengenai pornografi telah 

banyak dilakukan, akan tetapi fokus penelitian yang dikaji antara lain adalah 

seperti yang dilakukan oleh Nadiyatun, 2018. Penelitian yang dilakukan 

menitikberatkan pada peran keluarga dalam mengatasi anak kecanduan 

pornografi. Penelitian ini bertujuan menggambarkan peran keluarga dalam 

mengatasi anak yang kecanduan pornografi. Selain itu juga mengetahui 

faktor pendukung dan  penghambat peran keluarga dalam mengatasi anak 

kecanduan pornografi. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus berupa kasus 

tunggal. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian Nadiyatun, 

2018 yaitu metode pengumpulan data menggunakan observasi partisipan 

dan wawancara mendalam dengan keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, 

dan kakak sebagai subyek dan nenek sebagai informan. Adapun subyek 

utama adalah ibu yang merupakan ibu dari dua orang anak dan salah 

satunya anak yang kecanduan pornografi.   

Penelitian lainnya mengenai pornografi pernah dilakukan oleh 

Ayyun dkk, 2018 yang berjudul Peran Keluarga Dalam Upaya Pencegahan 

Adiksi Pornografi Pada Anak Usia Sekolah Dasar. Penilitian ini bertujuan 

untuk mendapatkan penjelasan dan gambaran menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode studi kasus. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipan, wawancara secara 

mendalam, studi dokumentasi dan studi literature.  

Pada penelitian diatas menitikberatkan mengenai bagaimana peran 

orang tua kepada anak yang kecanduan pornografi. Penelitian mengenai 

pornografi pernah dilakukan oleh Murni dkk, 2018. Penelitian yang pernah 

dilakukan memfokuskan pada dampak media berkontenm pornografi 



terhadap anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kondisi 

anak yang terpapar pornografi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuantitatif dengan mengeksplorasi perilaku pornografi pada anak. 

Penelitian ini menggunakan metode survai, sedangkan dalam menganalisis 

data menggunakan statistik deskriptif.  

Melalui penelitian-penelitian yang pernah dilakukan diatas, terdapat 

berbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Penelitian 

mengenai pornografi memang sudah banyak dilakukan akan tetapi pada 

penelitian yang sudah dilakukan ini lebih menitikberatkan pada bagaimana 

komunikasi yang dilakukan oleh orang tua kepada anak yang kecanduan 

pornografi. Tujuan dari penelitian ini selain memperoleh model komunikasi, 

juga ingin memperoleh gambaran interaksi yang terjadi antara orang tua 

dengan anak serta hambatan komunikasi yang terjadi. Metode penelitian 

yang digunakan menggunakan kualitatif secara deskriptif. Sedangkan 

informan dalam penelitian ini merupakan orang tua yang terdiri dari bapak 

dan ibu yang memiliki anak yang kecanduan pornografi di wilayah Jakarta 

Timur.  

  

 
 

C. Rumusan Masalah 
 

1. Bagaimana model komunikasi yang tepat pada anak kecanduan pornografi? 
 

2. Bagaimana model Interaksi orang tua pada anak kecanduan pornografi? 
 

3. Hambatan komunikasi yang terjadi pada orang tua dengan anak 

kecanduan pornografi? 
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D. Tujuan Penelitian 
 

1. Untuk mengetahui model komunikasi orang tua pada anak yang 

kecanduan pornografi. 
 

2. Untuk mengetahui model interaksi orang tua pada anak kecanduan pornografi. 
 

3. Untuk mengetahui hambatan komunikasi yang terjadi pada orang tua 

dengan anak kecanduan pornografi ? 
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BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

 

A. Peta jalan penelitian 

 

1. Rencana Strategi Penelitian Perguruan Tinggi (RENSTRA) 

 

Berdasarkan data evaluasi diri tentang penelitian unggulan di Universitas 

Negeri Jakarta yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian, terdapat delapan tema 

riset unggulan, yaitu: (1) teknologi pendidikan, (2) pendidikan lingkungan, (3) 

pendidikan bahari, (4) neuro pedagogik, (5) pendidikan perlindungan anak dan 

pemberdayaan perempuan, (6) sains, teknologi dan olahraga, (7) seni, sosial dan 

humaniora, (8) ekonomi kreatif dan usaha kecil menengah, (RIP UNJ, 2016-2020). 

 

Penelitian ini menggunakan skema desentralisasi dengan penelitian dasar 

unggulan perguruan tinggi (PDUPT) dengan tema 7 yaitu seni, sosial, dan 

humaniora. Dengan isu musik, bahasa, koreografi, seni budaya yang bersifat 

humanis. Penelitian ini fokus pada Renstra UNJ R&D 2016-2017 adalah sosial 

humaniora, pada tahun 2018-2019 pada perubahan sosial budaya, pada tahun 2019-

2020 adalah diseminasi perubahan sosial budaya. 

 
 
 
 

2. Peta Jalan Penelitian Perguruan Tinggi 

 

Peta jalan penelitian muda fakultas perguruan tinggi Universitas Negeri 

Jakarta dengan luaran penelitian yang terkait dengan penelitian yang diusulkan. 

Dibawah ini merupakan roadmap penelitian. 

 

Peta Jalan Universitas Negeri Jakarta 

 

ISU 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

    

 R & D Teknologi Produk/Market 

    

Integrasi Bangsa, dan Sosial humaniora Perubahan Sosial Disemanasi 

Harmoni Sosial   perubahan sosial 
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Peta Jalan Prodi Ilmu Komunikasi 

 

No Program  Kompetensi 2018-2019 2020-2021 2022-2025 

 Studi  Keahlian/    

   Keilmuwan    

       

     Komunikasi  

1    R&D bisnis Komunikasi bisnis 

  

Prodi 

   

     

    Model Teknologi Teknologi 

 Ilmu Komunikasi    

     Informasi, Informasi, media 

     media baru, baru, komunikasi 

     komunikasi digital, 

    Penelitian digital entrepeunership 
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Kaitan Peta Jalan Penelitian Bidang Unggulan dengan Luaran Penelitian 
 

Usulan 

 

No Peta Kategori  Sub Wajib Tam TS+1 

 Jalan   kategori  Bah  

 Bidang     An  

 Unggulan       

   

 

    

       
 
 

Luaran penelitian ini terkait dengan Renstra dan peta jalan penelitian 

perguruan tinggi adalah publikasi ilmiah jurnal nasional terindeks sinta pada tahun 

berjalan, serta HKI. 
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 UNJ      

       

1   Nasional   Published 

   Terakreditasi V   

  Publikasi ilmiah     

  jurnal     

  Nasional     

  terindeks sinta     

       

2  HKI Hak Cipta V  Terdaftar 

       



 

 

 
 

 

B. Kajian Hasil-hasil Penelitian  
 

 

Beberapa jurnal terkait dengan penelitian ini, yaitu: 
 

1. Penelitian berjudul Peran Media Dengan Konten Pornografi Terhadap Perilaku 

Seksual Remaja oleh Putri Intan ambarsari pada tahun 2018. Hasil penelitian ini 

diperoleh bahwa media cetak dan media elektronik secara bersama-sama berperan 

terhadap perilaku seksual remaja. Berdasarkan table correlations diperoleh hasil 

bahwa : a) media cetak memiliki nilai sig.0,000 atau < 0,05 hal ini berarti bahwa 

media cetak secara individu berperan secara signifikan terhadap perilaku seksual, b) 

media elektronik memiliki nilai Sig 0,000 atau < 0,05 hal ini dapat diartikan bahwa 

variable media elektronik secara individu berperan secara signifikan terhadap perilaku 

seksual. 

2. Penelitian Perilaku Penggunaan Smartphone dan akses Pornografi Di kalangan 

Remaja Perempuan oleh Rachmaniar dkk tahun 2018. Hasil penelitian ini yaitu 

menunjukkan bahwa para siswi SMP mulai memiliki perangkat seluler biasa sejak 

mereka masih duduk di sekolah dasar (SD). Setelah mereka menggunakan smartphone 

ketika SMP, mdereka pun secara tidak sewngaja terpapar oleh konten pornografi. Hal 

ini memperlihatkan bagaimana perangkat teknologi yang lebih canggih berpotensi 

membuka akses terhadap konten pornografi. 

3. Peran Keluarga Dalam Mengatasi Anak Kecanduan Pornografi oleh Luluk Nadiyatun 

Nadziroh pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran keluarga 

dalam mengatasi anak kecanduan pornografi melalui 1) controlling yakni kontrol 

keluarga inti dan besar dengan melarang anak mengakses pornografi dan pengawasan 

dan pengaturan pada penggunaan gawai, 2) modelling, orang tua menjadi role model 

utama bagi anak dalam penggunaan gawai, 3) keluarga inti dan besar dalam 

membangun kelekatan (attachment) dengan anak 4) Orangtua dan nenek menanamkan 

pemahaman moral terkait larangan untuk mengakses pornografi yang tidak dibenarkan 

oleh norma agama dan sosial, 5) supporting activity, orangtua mengajak anak 

berkegiatan yang dapat menghindarkan dari pemakaian gawai secara terus-menerus. 

Adapun hasil dari rumusan masalah kedua bahwa factor pendukung peran keluarga 

dalam mengatasi anak kecanduan pornografi adalah 1) dukungan social dari keluarga 

besar, 2) kepatuhan (compliance) oleh anak dan 3) keterbukaan diri (self disclosure) 

anak pada orang tua. Sedangkan faktor penghambat peran keluarga adalah 1) 



inkonsistensi orang tua yakni, (a) kelelahan (burn Out) pada orang tua, (b) salah satu 

orang tua tidak memberikan modelling pada anak dan (c) controlling yang tidak 

konsisten, 2) sikap menentang oleh anak, (3) kurangnya keterbukaan diri (self 

disclosure) oleh anak dan 4) Komunikasi satu arah antara anak dan orangtua. 

4. Penelitian Peran Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Adiksi Pornografi Pada Anak 

Usia Sekolah Dasar oleh Rifqa Tsani Qurota Ayyun dkk pada tahun 2018. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 1) Orang tua melakukan sosialisasi sebagai 

pengetahuan awal kepada anak seperti informasi mengenai bahaya pornografi dan 

pendidikan seks. 2) Terdapat berbagai factor baik secara internal maupun 

eksternalyang dapat menyebabkan terjadinya adiksi pornografi pada anak usia sekolah 

dasar. 3) penanggulangan dilakukan kepada anak yang telah terpapar pornografi untuk 

mencegah anak dari adiksi pornografi. Terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh 

keluarga untuk melindungi dan mencegah setiap anggota dalam keluarga terutama 

anak dari bahaya pornografi. Dari setiap upaya yang dilakukan oleh keluarga hal ini 

tidak terlepas dari kendala-kendala yang muncul pada saat proses pencegahan 

tersebut.   

5. Penelitian Kelekatan Anak Dengan Ibu dan Ayah serta Perilaku Pornografi Pada anak 

Usia SMP oleh Rika hardani dkk Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

pengaruh kelekatan ibu-anak dan kelekatan ayah-anak terhadap perilaku pornografi 

anak usia sekolah menengah pertama (SMP) yang terdiri atas 278 laki-laki dan 322 

perempuan terpilih menjadi contoh dengan menggunakan teknik cluster random 

sampling dengan kelas sebagai cluster dari sekolah terpilih di lokasi penelitian. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan desain penelitian 

ini menggunakan cross sectional study yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada 

tempat dan satu waktu tertentu. Penelitian dilakukan di kota Tangerang Selatan yang 

dipilih secara purposive dengan pertimbangan Kota Tangerang Selatan merupakan 

wilayah urban, penyangga ibukota, dan penggunaan internet lebih tinggi (APJII, 

2014). Penelitian dilakukan di empat Sekolah menengah Pertama (SMP) di Kota 

Tangerang Selatan yang dipilih secara purposive berdasarkan rekomendasi dari Dinas 

Pendidikan Nasional Kota Tangerang Selatan dengan kriteria SMP dengan kondisi 

sekolah yang berbeda dan siswanya  berasal dari latar belakang ekonomi yang 

beragam, agar dapat menggambarkan beragam kondisi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pada anak laki-laki dan petrempuan, skor kelekatan ibu lebih 

tinggi dari skor kelekatan ayah. Perilaku pornografi pada anak laki-laki ditemukan 

lebih tinggi daripada anak perempuan. Kelekatan ibu dan kelekatan ayah 

memperlihatkan hubungan yang negative signifikan dengan perilaku pornografi. Hasil 



analisis regresi menunjukkan bahwa pendapatan keluarga berpengaruh positif 

signifikan terhadap perilaku pornografi. Sebaliknya kelekatan ibu dan kelekatan ayah 

berpengaruh signifikan negaritf terhadap perilaku pornografi. 

 
 

BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 

 

A.  Metodologi Penelitian 
 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara deskriptif kualitatif. 

Menurut Albi dan Johan (2018) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi 

dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian 

kualitatif tidak diperoleh melalui perhitungan angka-angka atau melalui prosedur 

statistik namun penelitian ini memberikan gambaran yang mendasar mengenai 

suatu kondisi secara sistematis dan lebih cenderung menggunakan analisis. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model komunikasi yang tepat pada anak 

kecanduan pornografi dan mengkaji model interaksi orang tua dengan anak 

kecanduan pornografi. 
 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. 

Menurut Conny (2010) studi kasus merupakan bagian dari metode penelitian 

kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam 

dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Patto (2002) 

menambahkan bahwasanya studi kasus ini adalah studi tentang kekhususan dan 

kompleksitas suatu kasus tunggal dan berusaha untuk mengerti kasus tersebut 

dalam konteks, situasi, dan waktu tertentu. 
 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, 

serta studi pustaka. Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan 

observasi langsung. Sedangkan data skunder dari luar subjek penelitian yaitu web 

berita, media massa, jurnal ilmiah, dan buku. Subjek penelitian pada penelitian ini 

adalah orang tua yang memiliki anak yang kecanduan pornografi di wilayah 

Jakarta Timur. Teknik analisis data, prroses analisis dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari hasil wawancara dan pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan dan menyusunnya dalam satuan-satuan yang 

dikategorisasikan. Hasil akhir yang diperoleh setelah keseluruhan analisis data 

terkumpul dan dilakukan dengan teknik kualitatif deskriptif. 
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B.  Metode Penelitian 
 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan dengan studi kasus. 

Menurut Conny (2010) studi kasus merupakan bagian dari metode penelitian 

kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam 

dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Studi kasus 

merupakan jenis pendekatan yang ditemukan oleh Creswell. Studi kasus ini 

digunakan untuk memahami dan menyelidiki suatu masalah atau kejadiaan yang 

sudah terjadi melalui pengumpulan berbagai macam informasi yang kemudian 

informasi-informasi tersebut diolah agar mendapatkan solusi untuk menyelesaikan 

sebuah masalah. 
 

Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang 

digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang 

telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian 

diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat 

terselesaikan. Susilo Rahardjo & Gudnanto pada tahun 2011 juga menjelaskan 

bahwa studi kasus merupakan suatu metode untuk memahami individu yang 

dilakukan secara integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang 

mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan 

tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang 

baik. 

 
 

C.  Subjek Penelitian 
 

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah orang tua dan 

anak yang kecanduan pornografi di wilayah Jakarta Timur sebagai sumber 

informan. Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian 

kualitatif untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian (Sayidah, 

2018: 143) 

 
 

D.  Teknik Pengumpulan Data 
 

Pengumpulan data merupakan suatu tahap pada penelitian dimana peneliti 

melakukan beberapa cara atau teknik untuk memperoleh data untuk kemudian 

dapat diolah dan bahkan sampai disimpulkan. Teknik pengumpulan data dalam 

studi kasus menurut Creswell meliputi wawancara, pengamatan (observasi), dan 

dokumentasi. 
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1.  Wawancara Mendalam 
 

Wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui lebih dalam 

tentang subjek yang ditelitinya, umumnya wawancara mendalam dilakukan dengan 

bertatap muka langsung karena pada saat terjadinya wawancara bukan saja perkataan 

yang diucapkan (verbal) yang menjadi perhatian namun juga sikap tubuh (non-verbal) 

dapat menjadi sumber informasi. Menurut Sutopo (2006) menyatakan: 
 

“Wawancara mendalam (in-depth Interview) adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan 

atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan 

informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama”. 
 

2.  Observasi 
 

Pengamanatan atau observasi menurut Hadi dan Nurkancana (dalam 

Suardeyasasri, 2010:9) adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati. Penelitian ini 

melakukan observasi yang dilakukan secara sistematis secara tidak langsung. 
 

3.  Dokumentasi 
 

Hamidi (2004) menyatakan metode dokumentasi adalah informasi yang 

berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari 

perorangan. Metode dokumentasi menurut Arikunto (2006: 231) yaitu mencari 

data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan 

dokumentasi dalam penelitian ini berupa jurnal penelitian, buku-biku referensi, 

arsip, serta informasi melalui internet dan media massa yang diperoleh peneliti 

untuk data pendukung. 
 

Selain tiga teknik pengumpulan data tersebu pada penelitian ini juga 

menggunakan data sekunder seperti web, berita di media massa dan jurnal ilmiah. 

 
 

E.  Teknik Analisis Data 
 

Menurut Taylor (1975: 79) mendefinisikan analisis data sebagai proses 

yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan 

hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan 
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bantuan dan tema hipotesis. Pada dasarnya definisi pertama menitik beratkan 

pengorganisasian data sedangkan yang kedua lebih menekankan maksud dan 

tujuan analisis data. Dengan demikian definisi tersebut dapat disintesiskan bahwa 

analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. 
 

Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan 

dokumentasi kemudian dimasukan dalam beberapa kategori atau memberi kode 

hasil observasi pada proses analisis data. Data yang didapat kemudian ditelaah, 

dideskripsikan, dianalisis, diinterpretasikan lalu disusun dalam satuan-satuan, 

melakukan kategorisasi data, kemudian peneliti memeriksa keabsahan data dan 

diakhiri dengan menafsirkan data. 

 
 

F. Teknik Keabsahan Data 
 

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan proses reduksi data. Penyajian 

data dilakukan peneliti dengan menggunakan analisis interpretatif. Triangulasi 

juga dilakukan peneliti untuk menguji keabsahan data. Triangulasi dilakukan 

terhadap sumber informasi, jurnal penelitian, buku-buku referensi, dan data yang 

ada. Trigulasi terhadap sumber informasi akan dilakukan peneliti kepada 

narasumber yaitu orangtua dari anak di Cakung Jakarta Timur. 
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BAB IV 

 

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

 

Pornografi bukanlah permasalahan biasa, khususnya di Indonesia sendiri kasus 

pornografi pun tidak memandang usia. Mulai dari usia dewasa pornografi bahkan juga 

menjangkit dikalangan anak. Kasus pornografi yang terjadi oleh anak sudah mencapai 

tahap memprihatinkan. Peran orang tua dalam mendidik dan menjaga anak pun menjadi 

sangat penting. 

 

Di Indonesia sendiri mengkomunikasikan pendidikan seksual masih menjadi hal 

tabu. Oleh sebab itu, orang tua harus bekerja „ekstra‟ dalam mengkomunikasikan 

pendidikan seksual pada anak. Pendidikan seksual mulai dapat diajarkan pada saat anak 

memiliki kemampuan untuk menguasai pendidikan dan saat anak memahami dirinya. 

Pendidikan seksual dilakukan agar anak mengetahui batas yang harus dimiliki dalam 

menjaga dirinya. Pendidikan seksual juga harus diberikan pada anak yang sudah terlanjur 

kecanduan pornografi. Kecanduan pornografi merupakan salah satu bentuk 

penyimpangan yang harus diberi perhatian khusus. 

 

Sekarang ini, kematangan seksual atau masa puber pada anak semakin cepat 

statistiknya. Pemilihan bahasa dalam mengkomunikasikan pendidikan seksual pada anak 

pun dituntut agar sesuai dengan usia anak serta kondisi anak. Keterbukaan anak menjadi 

hal penting dalam mengkomunikasikan pendidikan seksual. Ketika anak memutuskan 

untuk menceritakan atau membukadirinya, orang tua akan tahu apa bahasa dan sisi yang 

harus dikomunikasikan pada anak. Oleh sebab itu model komunikasi yang harus 

diterapkan pada anak yang kecanduan pornografi adalah model komunikasi yang 

mendalam dan internsif. 

 

Adapun rencana luaran (output) yang dihasilkan dalam penelitian ini, adalah 

seperti tampak pada tabel berikut: 

 

No. Jenis Luaran  Indikator Capaian 
    

   Tahun 1 
    

1 Publikasi   ilmiah   Jurnal   Nasional  Accepted 

 Terindeks Sinta   
    

2 HKI  Terdaftar 
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1. Anggaran Biaya 

 

Adapun anggaran dalam penelitian ini disusun dengan mengikuti Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku. Anggaran disusun secara terperinci sesuai 

dana PMK No. 106. Ringkasan anggaran biaya yang diajukan per tahun disusun 

mengikuti komponen sebagaimana dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 2.2 Komponen Pembiayaan Penelitian 

 

  
Jenis Pengeluaran 

Biaya yang diusulkan (Rp) 
 

No. 
 

 

Tahun ke-1 
  

   

    

1  Bahan habis pakai dan peralatan 5.000.000 
    

2  Perjalanan 5.000.000 
    

3  Lain-lain: publikasi, seminar, laporan, dan 5.000.000 

  lainnya  
    

  Jumlah Rp. 15.000.000 
    

 
 
 

2. Jadwal Penelitian 
 
 

No. Tahapan Penelitian 
Tahun 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Persiapan Penelitian               

2 Penyusunan Instrumen               

3 Validasi Instrumen               

4 
Pengumpulan data 

Lapangan               

5 Pengolahan data               

6 Analisis data               

7 Laporan Penelitian               
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Judul Mitos Kuntilanak Dalam Efektivitas Program Eksplotasi 
Skrip Film Horor Versi Indonesia Siaran Konseling di Pasien 
si/ (Analisis Semiotika Radio Trijaya Bagi Gangguan Jiwa 

Thesi Tentang Representasi Mitos Masyarakat di Kota (Studi 

Yogyakarta s/ Kuntilanak dan Film Hantu Fenomenologi  

Diser Terowongan Casablanca)  Komunikasi 

tas   Terapeutik 

   antara Perawat 

   dan Pasien 

   Panti Sosial 

   Gangguan Jiwa 

   Terlantar di 

   Jakarta) 

 

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 TahunTerakhir 

No. Tahun JudulPenelitian Sumber Pendanaan 
    

1. 2016 Analisis Penerapan Teknologi Komunikasi Dana Pribadi 
  Tepat Guna Pada Bisnis Transportasi Ojek  
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  dalam Penggunaan Teknologi Tepat Guna  
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  shopping behavior on social media for  

  improving MSME in Indonesia  
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8.  “Implementasi Cyber PR di Dana Pribadi 
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   Pemerintah Melalui Cyber Media    

       

G. Penghargaan Dalam 5 TahunTerakhir   

 
Tahun 

 
Bentuk Penghargaan 

 Pemberi 
    
     

1. 2017 
Moderator Talkshow “Creative  Institut Bisnis dan 

Social Media Marketing” 
 

Informatika Kwik    

      Kian Gie 
     

2. 2016 Duta Kanker #WarriorofHOPE  HOPE Goes to Campus 

3. 2016 
Dewan Juri Stand Up Comedy  Institut Bisnis dan 
Competion  Informatika Kwik Kian    

      Gie 

  Narasumber Pada Kegiatan   

  Lokakarya Nasional   

3. 2015 
“Pengembangan Kurikulum Dan  Fakultas Ilmu 

Penelitian Komunikasi Pada Program 
 

Komunikasi    

  Pascasarjana Ilmu  Universitas 

  Komunikasi Di Indonesia”  Padjadjaran 
       

4. 2014 Ketua Panitia Acara Job Fair 2014 
 Kwik Kian Gie school of 
 Business       

     

  Dewan Juri Pelombaan antar Sekolah  Kwik Kian Gie 

5. 2014 
Menengah Atas Se-Jakarta dan Bekasi school of business 

“Art ofCommunication” 
  

    

     

  Moderator dalam seminar “Using  
Institut Bisnis dan 

6. 2014 Social Media Get Ready to Become 
 

 Informatika Kwik   Virtuality Social”  

   
Kian Gie       

  Narasumber dalam kegiatan  Dinas Olahraga dan 

6. 2013 
Pelatihan Perangkat Acara Bagi  Pemuda Provinsi DKI 

Remaja Jakarta Selatan Tahun 
 

Jakarta Unit Pengelola    

  2013   Gelanggang 

      Remaja Jakarta Selatan 

  Moderator dalam seminar “Why  
Institut Bisnis dan 

7. 2012 Do We Need IMC in This Today‟s 
 

 Informatika Kwik   Bussines Era?  

   
Kian Gie       

 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
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