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ABSTRAK 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sikap penggunaan pornografi dengan 
perilaku seksual berisiko pada remaja akhir di Sidoarjo. Perilaku seksual berisiko adalah segala 
perilaku yang dapat meningkatkan risiko terjangkitnya penularan penyakit menular seksual dan 
kehamilan yang tidak diinginkan (Kirby & Lepore, 2007) Penggunaan sexual explicit materials telah 
diteliti mampu mempengaruhi peningkatan terjadinya perilaku seksual berisiko. Penelitian ini 
dilakukan pada remaja akhir dalam rentang usia 15-19 tahun dengan jumlah subjek sebanyak 99 
orang, yang terdiri dari 68 laki-laki dan 31 perempuan. Alat ukur Problematic Pornography Use Scale 
yang dikembangkan oleh Kor, dkk.  (2014) digunakan untuk mengukur sikap penggunaan pornografi 
dan alat ukur Sexual Risk Scale yang dikembangkan oleh Turchik & Garske (2009) digunakan untuk 
mengukur perilaku seksual berisiko. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi 
Spearman’s Rho menggunakan IBM SPSS 22.0 for Windows. Hasil analisis data penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan antara sikap penggunaan pornografi dengan perilaku seksual berisiko pada 
remaja. Nilai signifikasi sebesar 0,000 dengan koefisien korelasi sebesar 0,458. 
 
Kata kunci: perilaku seksual berisiko, remaja akhir, sikap penggunaan pornografi, sikap penggunaan 

pornografi.  
 

ABSTRACT 
This study is aimed to determine the relationship between the attitude of using pornography with 
risky sexual behavior in late adolescents in Sidoarjo. Risky sexual behavior is any behavior that may 
increase the risk of contracting sexually transmitted diseases and unwanted pregnancies (Kirby & 
Lepore, 2007). The use of sexually explicit material has been known as the factor of risky sexual 
behavior. The study was conducted in late adolescents in the age range 15-19 years with a total of 99 
subjects, consisting of 68 men and 31 women. Pornographic Measuring Tool Use Scale developed by 
Cor, et al  (2014) is used to measure the attitude of using pornography and the Sexual Risk Scale tool 
developed by Turchik & Garske (2009) is used to measure risky sexual behavior. By using IBM SPSS 
22.0 for Windows. The results of the analysis of research data indicate a relationship between the 
attitude of using pornography with risky sexual behavior in adolescents. 0,000 significance marks with 
results. 
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P E N D A H U L U A N  

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku seksual berisiko. Upaya-
upaya tersebut juga melibatkan berbagai disiplin ilmu baik pada bidang medis maupun non-medis. Hal 
ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit menular seksual dan juga pencegahan 
kehamilan yang tidak di inginkan terutama pada kalangan remaja, namun hingga saat ini penyakit 
menular seksual (PMS) dan kehamilan yang tidak diinginkan masih menjadi ancaman tersendiri bagi 
kesehatan masyarakat khususnya remaja (Kemenkes RI, 2014). Beberapa perilaku seksual mampu 
meningkatkan kesempatan terjadinya penyebaran penyakit seksual berisiko dan kehamilan yang tidak 
diinginkan, seperti hubungan seksual tanpa kondom atau alat kontrasepsi, hubungan seksual dengan 
banyak pasangan dan melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (Campsmith, 
Rhodes, Hall, & Green, 2008). Penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya perilaku seksual 
berisiko masih terus dilaksanakan dan terus berkembang hingga saat ini. Hal ini bertujuan untuk 
mengetahui cara intervensi terbaik yang dapat dilakukan. Dengan mengetahui faktor terjadinya 
perilaku seksual berisiko maka pencegahan terjadinya perilaku seksual berisiko dapat dilakukan. 

Ketika berbicara mengenai perilaku seksual berisiko, akan ada dua konsentrasi utama 
permasalahan kesehatan yakni masalah penyakit menular seksual dan masalah kehamilan di luar 
pernikahan atau kehamilan di usia dini. Kehamilan di luar pernikahan dan penyakit menular seksual 
diakibatkan oleh perilaku yang sama, beberapa perilaku tersebut adalah inisiasi hubungan seksual, 
frekuensi hubungan seksual, jumlah pasangan seksual, penggunaan alat kontrasepsi dan penggunaan 
kondom (Kirby & Lepore, 2007). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sama seperti 
penelitian yang dilakukan oleh Turchik & Garske (2009). Mereka berpendapat bahwa terdapat empat 
perilaku untuk mendefinisikan perilaku seksual berisiko yakni impulsive sex act, intention to engage in 
risky sexual behavior, rsky sex act, dan sexual risk taking with uncommitted partners. 

Kehamilan pada usia dini sangat berpengaruh pada kesehatan remaja dan bayinya. Kehamilan 
juga berdampak pada kesehatan mental, sosial dan ekonomi. Dalam segi kesehatan fisik, remaja 
berisiko melahirkan prematur, berat badan bayi lahir rendah, pendarahan persalinan, gangguan 
neurologis pada anak dan lain sebagainya (Santrock, 2012). Kehamilan usia dini juga meningkatkan 
risiko kematian bayi dan ibu. Kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki akan 
meningkatkan risiko aborsi. Di Indonesia sendiri terdapat kurang lebih 2,4 juta kasus aborsi 
pertahunnya, 15% diantaranya yakni sekitar 800.000 kasus dilakukan oleh remaja putri yang masih 
berstatus sebagai pelajar (Kemenkes RI, 2014). Kehamilan pada remaja yang masih berstatus sebagai 
siswa akan menyebabkan remaja dikeluarkan dari sekolah (Meade, Kershaw, & Ickovics, 2008). Selain 
permasalahan kehamilan di luar nikah, perilaku seksual berisiko juga meningkatkan kesempatan 
untuk penyebaran penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual lebih banyak disebabkan oleh 
kontak seksual secara langsung baik kontak oral-genital secara langsung maupun anal-genital. Setiap 
kontak seksual tanpa proteksi dengan pasangan yang terinfeksi penyakit menular seksual mampu 
meningkatkan risiko tertular HIV sebesar 1 persen, tertular herpes sebesar 30%, dan penyakit 
gonorhea sebesar 50% (Santrock, 2012). 

Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2012), 
sekitar 4,5% remaja laki-laki dan 0,7% remaja perempuan di Indonesia usia 15-19 tahun mengaku 
pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Sebanyak 1% remaja di Indonesia telah melakukan 
hubungan seksual pranikah usia di bawah 15 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa remaja telah 
memiliki keputusan sendiri untuk melakukan hubungan seksual atau tidak. Namun, yang menjadi 
permasalahan adalah apakah remaja-remaja tersebut memiliki keterampilan untuk melakukan 
pencegahan perilaku seksual berisiko.  

Pada remaja laki-laki alasan terbesar untuk melakukan hubungan seksual pranikah adalah 
hanya karena ingin tahu sebesar 57,5%. Sedangkan pada wanita alasan terbesar adalah karena terjadi 
begitu saja sebesar 38%.  Namun sangat disayangkan sebanyak 12,6% dari remaja wanita tersebut 
mengaku melakukan hubungan seksual karena paksaan. Angka tersebut menunjukkan kurangnya 
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keterampilan remaja wanita dalam menolak ajakan hubungan seksual. Saat ini hubungan seksual 
pranikah kian normatif dan dianggap lazim di kalangan remaja (Boyce, Gallupe, & Fergus, 2008). Usia 
awal hubungan seks pranikah juga berhubungan langsung dengan peningkatan jumlah pasangan 
seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi dan penularan penyakit seksual (Kirby & Lepore, 
2007). 

Kasus perilaku seksual berisiko dapat diketahui melalui estimasi kejadian berdasarkan jumlah 
kasus penyebaran penyakit menular seksual dan kasus kematian ibu dan aborsi. Data yang diperoleh 
melalui Profil Kesehatan Kabupaten Sidoarjo (Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, 2014) target 
capaian penyandang HIVAIDS di kabupaten sidoarjo adalah 0,5/100.000 penduduk, namun, kenyataan 
pada tahun ini jumlah kejadian adalah 16/100.000 penduduk. Tentunya hal ini masih sangat jauh dari 
target capaian tersebut. Diketahui bahwa pada tahun 2014 sebanyak 351 kasus HIV dan 612 kasus 
AIDS telah terjadi di sidoarjo. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 
Peningkatan ini dapat diartikan sebagai suatu hal yang positif dan sekaligus negatif. Peningkatan 
jumlah ini mengindikasikan bahwa masyarakat Sidoarjo sudah mulai memiliki kesadaran untuk 
melakukan pelaporan atau pemeriksaan kesehatan seksual. 

Berdasarkan kelompok umur, masyarakat usia 20-19 tahun menjadi kelompok umur dengan 
penyandang HIV, AIDS, dan Siphilis tertinggi (Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, 2014). Disusul 
dengan kelompok usia 30-39 tahun. Kelompok remaja usia 15-19 tahun menjadi kelompok ketiga 
dengan penyakit menular seksual tertinggi. Sebanyak 1,71% remaja mengalami HIV, 0,65% 
mengalami AIDS, dan 9,76% lainnya mengalami penyakit syphilis. Dari angka tersebut dapat kita 
estimasikan berapa kejadian sebenarnya yang terjadi. Pelaporan kasus hanyalah puncak dari kasus 
perilaku seksual berisiko. Dalam laporan tersebut juga dikatakan bahwa pelaporan yang dilakukan 
oleh kelompok usia 20-29 tahun dan kelompok 30-39 tahun cenderung terlambat. Mereka melakukan 
pelaporan ketika penyakit dalam keadaan telah sulit untuk ditangani. Bagi kelompok usia 20-29 tahun, 
kita dapat megestimasikan bahwa mereka melakukan hubungan seksual atau perilaku berisiko lainnya 
dimulai dari usia remaja hingga pada akhirnya mengetahui memiliki penyakit kelamin pada usia 20 
hingga 29 tahun. 

Usaha untuk mencari factor terjadinya perilaku seksual berisiko perlu dilakukan. Pornografi 
telah menjadi factor yang sering disebutkan sebagai penyebab terjadinya perilaku ini, namun tidak 
seluruh pengguna pornografi terlibat dalam kegiatan seksual berisiko. Sehingga peneliti berasumsi 
bahwa sikap penggunaan pornografi menjadi salah satu factor dibandingkan dengan hanya jumlah 
penggunaan saja. Penelitian mengenai hubungan antara sikap penggunaan pornografi dan perilaku 
seksual berisiko masih belum banyak dilakukan. Penelitian sebelnya hanya melihat hubungan antara 
frekuensi paparan konten pornografi terhadap perilaku seksual berisiko. Penelitian yang dilakukan 
Bulot dan Laurent (2015) mengenai perilaku seksual pornografi dan perilaku berisiko, menunjukkan 
bahwa frekuensi menonton pornografi dapat meningkatkan munculnya perilaku berisiko berupa 
perilaku seksual pada usia dini, besarnya jumlah partner seksual, meningkatnya kecenderungan untuk 
mencari pasangan kasual/sesaat, meningkatnya PTSD, dan meningkatnya konsumsi alkohol dan ganja. 

Kor, et al.  (2014) berpendapat bahwa sikap penggunaan pornografi merupakan hilangnya 
kontrol diri seorang individu untuk mengendalikan keinginan menggunakan konten pornografi demi 
menghindari atau menghilangkan emosi negatif sehingga menimbulkan tingginya frekuensi 
penggunaan pornografi dan mengakibatkan efek negatif pada level personal maupun intrapersonal. 
Terdapat empat hal yang menjadi poin utama pada sikap penggunaan pornografi seperti frekuensi 
penggunaan (Excessive use), Keinginan untuk menggunakan pornografi dengan tujuan untuk 
mempertahankan atau mencapai emosi positif dan/atau menghindari emosi negatif (use for 
escaping/avoiding), Kontrol diri dalam menggunakan pornografi (control difficulties), Konsekuensi 
yang ditimbulkan akibat penggunaan pornografi (distress and functional problems) 
 

M E T O D E  
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Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian kuantitatif survei. Tipe penelitian yang kami 
gunakan adalah tipe eksplanatif, hal ini mengindikasikan bahwa penulis tidak melakukan perlakuan 
apapun terhadap subjek. Penulis hanya mencoba untuk menjelaskan dan menguraikan pengaruh 
antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya 
(Singarimbun & Effendi , 1989). Penelitian eksplanatif ini juga digunakan untuk menganalisis 
hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi 
variabel lainnya (Sugiyono, 2011). 

Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan Problematic Pornography Use Scale 
(PPUS) yang dikembangkan oleh Kor, dkk  (2014) dengan 12 buah pernyataan mengenai sikap 
penggunaan pornografi. Perilaku seksual berisiko dalam penelitian ini akan diukur dengan 
menggunakan satu alat ukur yakni Sexual Risk Survey (SRS) berisikan 23 pernyataan, alat ukur ini 
dikembangkan oleh Turchik & Garske (2009). 

Alat ukur yang digunakan, berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan IBM SPSS Statistic 
22.0 for Windows, nilai koefisien reliabilitas Sexual Risk Scale (SRS) bernilai 0,913 dan Problematic 
Pornography User Scale (PPUS) bernilai 0,870 sehingga keduanya dapat dikategorikan sebagai alat 
ukur yang sangat reliabel. 

Teknik accidental sampling digunakan teknik pemilihan sampel dimana pengambilan sampel 
dilakukan berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan ditemui dan cocok sebagai 
sumber data, Subjek dari penelitian ini ialah semua orang yang memiliki karakteristik remaja akhir, 
yaitu antara usia 15 hingga 19 tahun (Santrock, 2012) dan memiliki latar belakang pendidikan sekolah 
menengah atas di kota Sidoarjo. 
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa pada variabel perilaku seksual berisiko yang diperoleh 

melalui alat ukur Rsiky Sexual Scale menunjukkan bahwa rata-rata (mean) subjek adalah 

sebesar 15,646. Nilai ini menunjukkan bahwa subjek penelitian ini kebanyakan jarang sekali 

terlibat dalam perilaku seksual berisiko atau hanya 1-2 kali dalam 6 bulan terakhir Subjek 

laki-laki memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan subbjek perempuan 

(mean laki-laki= 13,279 < mean perempuan= 20,839). Rata-rata subjek laki-laki memiliki 

perilaku seksual berisiko lebih rendah yakni sekitar 1-2 kali terlibat dalam kegiatan seksual 

berisiko dalam 6 bulan terkahir (Mean= 13,279, min.= 1, maks= 35). Sedangkan, sebagian 

besar subjek perempuan setidaknya terlibat dalam perilaku seksual berisiko sebanyak 3-4 

kali dalam kurun waktu 6 bulan terakhir (Mean= 20,839, min.= 1, maks= 37). 

Variabel sikap penggunaan pornografi yang diperoleh melalui alat ukur Problematic 

Pornography Use Scale menunjukkan bahwa rata-rata (mean) subjek adalah sebesar 29,626. 

Nilai terendah adalah 12 dan tertingginya adalah 52. Nilai rata-rata, nilai minimal dan nilai 

maksimal secara keseluruhan pada penelitian ini dapat menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan, sebagian besar subjek merasa dalam kategori sedang atau menengah dalam 

penggunaan pornografi bermasalah. Hal ini dapat diartikan bahwa subjek merasa bahwa 
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dirinya mengalami peningkatan frekuensi penggunaan pornografi pada dirinya, namun ia 

masih memiliki kontrol atas perilakunya sehingga memiliki dampak yang sedang pada aspen 

personal maupun interpersonal dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. 

Tabel 1.1 Statistik Deskriptif Variabel secara Keseluruhan 

 
Perilaku Seksual Berisiko Sikap penggunaan pornografi  

Total 
(N=99) 

L (N=68) P (N=31) 
Total 

(N=99) 
L (N=68) P (N=31) 

Mean 15,646 13,279 20,839 29,626 33,279 21,613 

Median 8 6 29 30 36 24 

Min. 1 1 2 12 12 12 

Maks. 37 35 37 52 52 36 

Rentang Nilai 36 34 35 40 40 24 

Std. Deviasi 13,007 12,568 12,623 10,901 9,753 8,894 

Skewness 
Skw. 0,350 0,718 -0.380 -0,117 -0,299 0,170 

S.E. 0,243 0,291 0,421 0,243 0,291 0,421 

Kurtosis 
Krt. -1,729 -1,322 -1,734 -0,965 -0,792 -1,527 

S.E. 0,481 0,574 0,821 0,481 0,574 0,821 

 

Subjek laki-laki memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan 

subyek perempuan (mean laki-laki= 33,279 > mean perempuan= 21,613). Rata-rata subyek 

laki-laki setuju jika mereka memiliki penggunaan pornografi yang bermasalah, ditandai 

dengan mulai mengalami peningkatan jumlah penggunaan pornografi, mulai merasakan 

lemahnya kontrol diri dalam penggunaan pornografi, mulai menggunaan dengan tujuan untuk 

mendapatkan emosi positif, dan mulai memiliki permasalahan interpersonal maupun 

intrapersonal akibat penggunaannya (Mean= 33,279, min.= 12, maks= 52). Sedangkan, 

sebagian besar subjek perempuan setuju jika mereka merupakan pengguna pornografi yang 

tidak bermasalah, ditandai dengan rendahnya jumlah frekuensi penggunaan pornografi, 

memiliki kontrol diri dalam penggunaan pornografi, tidak menggunaan dengan tujuan untuk 

mendapatkan emosi positif, dan tidak memiliki permasalahan interpersonal maupun 

intrapersonal akibat penggunaannya (Mean= 21,613, min.= 12, maks= 36). Secara 

keseluruhan, subjek laki-laki memiliki sikap penggunaan pornografi yang lebih bermasalah 

dibandingkan dengan subjek perempuan 

1.2 Hasil Uji Korelasi Spearman’s Rho Sikap penggunaan pornografi dan Perilaku Seksual Berisiko 
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Sikap 
Penggunaa

n 
Pornografi 

Hendaya, 
Pelemaha

n dan 
Masalah 

Fungsional 

Penggunaa
n Secara 
Berlebih 

Kesulitan 
dalam 

Mengontro
l Perilaku 

Perilaku 
Penghindara

n dan 
Pelarian diri 

(Emosi) 

Spearman'
s rho 

Perilaku 
Seksual 
Berisiko 

,458** 0.162 ,438** ,423** ,307** 

Perilaku 
Seksual 
Impulsif 

,381** 0.096 ,395** ,360** ,265** 

Intensi 
dalam 

Melakuka
n 

Hubungan 
Seksual 
Berisiko 

0.180 0.047 ,223* ,226* 0.096 

Hubungan 
Seksual 
dengan 

Pasangan 
non-

Komitmen 

,284** 0.066 ,343** ,281** ,199* 

Aktifitas 
Hubungan 

Seksual 
Berisko 

,408** ,206* ,390** ,371** ,295** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
N=99 
 

Berdasarkan perhitungan uji korelasi pada tabel 1.2 dengan menggunakan metode 

Spearman’s Rho, dapat diketahui bahwa nilai signifikasi adalah 0,000. Nilai signifikasi tersebut 

bernilai <0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa Ha dalam penelitian ini dapat diterima. Yakni 

terdapat hubungan antara sikap penggunaan pornografi dengan perilaku seksual berisiko 

pada remaja akhir. Table 4.8 menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi pada kedua variabel 

sebesar 0,458. Fields (2009) menyatakan, jika koefisien korelasi bernilai antara 0,41-0,60 

maka dapat dikatakan bahwa korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan terdapat 

hubungan yang sedang. Dapat diketahui juga jika koefisien korelasi antara kedua variabel 

bernilai positif. Hal ini dapat diartikan bahwa hubungan kedua variabel bersifat positif, yakni 
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semakin tinggi tingkat sikap penggunaan pornografi maka semakin tinggi pula nilai perilaku 

seksual berisiko oleh remaja akhir. Begitu pula dengan sebaliknya, semakin rendah nilai sikap 

penggunaan pornografi maka semakin rendah pula nilai perilaku seksual berisiko yang 

dimiliki oleh remaja akhir. 

 
D I S K U S I  

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa penggunaan pornografi mampu 

meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku seksual berisiko (Wright, Malamuth, & 

Donnerstein, 2012). Kegiatan seksual yang ditampilkan oleh pornografi mampu menyediakan 

fantasi dan konsep hubungan seksual yang akan dilakukan. Beberapa adegan yang digunakan 

dalam video pornografi mungkin saja benar terjadi namun sebagian besar dari kegiatan 

tersebut merupakan improvisasi yang dibuat oleh artis dengan sedemikian rupa sehingga 

mampu menciptakan fantasi seksual. Hal ini lah yang sering menyebabkan kesalahan konsep 

mengenai hubungan seksual dan mampu menciptakan sikap dan perilaku yang salah 

mengenai hubungan seksual, contohnya adalah penggunaan kondom dalam media pornografi, 

hubungan seksual berkelompok, hubungan di luar pernikahan dan lain sebagainya (Braun-

Courville & Rojas, 2009). Beberapa penelitian menyebutkan bahwa penggunaan konten 

pornografi memiliki pengaruh pada perilaku seksual berisiko pada remaja. (Braun-Courville & 

Rojas, 2009; Brown & L’Engle, 2009). 

Sebagian besar penelitian sebelumnya meneliti tentang bagaimana hubungan antara 

frekuensi penggunaan pornografi dengan perilaku seksual berisiko. Dari beberapa penelitian 

tersebut frekuensi penggunaan pornografi memiliki hubungan dengan praktek hubungan 

seksual berisiko tinggi (Kubicek, Beyer, & Weiss, 2010; Nelson, Simoni, & Morrison, 2014; 

Wright P., 2013), penggunaan kondom (Stein, Silvera, & Hagerty, 2012), banyaknya pasangan 

seksual (Wright, Malamuth, & Donnerstein, 2012) dan perilaku seks kasual (Weinberg MS, 

2010). Frekuensi penggunaan pornografi merupakan salah satu prediktor terbaik terjadinya 

sikap penggunaan pornografi, namun frekuensi penggunaan pornografi tidak dapat 

digunakan sebagai satu-satunya prediktor sikap penggunaan pornografi . Kor et, al. (2014) 

menyebutkan terdapat prediktor lain sikap penggunaan pornografi selain frekuensi 

penggunaan atau excessive use, seperti perilaku kompulsif penggunaan pornografi (compulsive 

use), dampak negatif penggunaan pornografi (distress and functional problem) dan 
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penggunaan pornografi untuk menghilangkan atau menghindari emosi negatif (escaping and 

avoiding). Lalu, bagaimanakah hubungan antara sikap penggunaan pornografi dengan 

perilaku seksual berisiko? Apakah ada hubungan atau tidak antara sikap penggunaan 

pornografi dengan perilaku seksual berisiko? 

Hasil uji korelasi yang dilakukan dari data dengan subjek sejumlah 99 orang 

Ditemukan bahwa terdapat hubungan antara perilaku sikap penggunaan pornografi terhadap 

perilaku seksual berisiko.  Hubungan antara sikap penggunaan pornografi dengan perilaku 

berisiko bersifat positif, hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat sikap 

penggunaan pornografi maka kemungkinan untuk terjadinya perilaku seksual berisiko juga 

semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Semakin rendah tingkat sikap penggunaan pornografi 

makan semakin rendah pula kesempatan seorang remaja untuk terlibat dalam perilaku 

seksual berisiko. Penemuan ini merupakan penemuan pertama mengenai adanya hubungan 

antara sikap penggunaan pornografi dengan perilaku seksual berisiko pada remaja. 

Remaja merupakan masa eksplorasi seksual. Dengan menonton pornografi maka 

sedikit banyak akan mengubah konsep yang dimiliki remaja mengenai hubungan seksual. 

Hingga saat ini tidak ada penelitian yang mengungkapkan tentang bagaimana remaja 

memandang sebuah video pornografi dan bagaimana mereka menyikapinya. Dengan 

peningkatan frekuensi penggunaan pornografi dan diikuti dengan peningkatan kesempatan 

mengalami sikap penggunaan pornografi maka bukan tidak mungkin akan mengubah sikap 

remaja terhadap hubungan seksual dan bagaimana konsep hubungan seksual yang mereka 

miliki. Peter & Valkenburg (2008a) mengatakan bahwa perilaku seksual berisiko dan perilaku 

sehat seksual akan dipengaruhi oleh bagaimana sikap remaja terhadap perilaku seksual 

pranikah dan bagaimana emosi mereka dalam menyikapinya. Ternyata sikap tersebut juga 

akan dipengaruhi oleh pornografi itu sendiri. 

Sikap penggunaan pornografi memiliki beberapa dimensi yakni distress and functional 

problem, excessive use, control difficulties, dan escaping and avoiding. Tiga dari keempat 

dimensi tersebut memiliki korelasi atau hubungan dengan perilaku seksual berisiko secara 

umum. Dimensi pertama adalah dimensi excessie use, dimensi ini adalah gambaran frekuensi 

penggunaan pornografi secara umum. Penggunaan pornografi yang dimaksudkan bukan 

hanya frekuensi menonton video pornografi saja namun juga banyaknya rencana untuk 
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menonton dan banyaknya waktu yang digunakan untuk terlibat dalam kegiatan yang 

berhubungan dengan penggunaan pornografi.  

Penggunaan pornografi yang berlebih atau banyaknya frekuensi penggunaan 

pornografi memang telah diteliti di beberapa penelitian dan membuktikan bahwa terdapat 

hubungan antara frekuensi penggunaan pornografi dengan perilaku seksual berisiko. Pada 

penelitian ini ditemukan bahwa peggunaan berlebih atau excessive use berhubungan positif 

dengan seluruh dimensi dari perilaku seksual berisiko yaitu perilaku seksual impulsive, 

intensi untuk melakukan hubungan seksual berisiko, hubungan seksual dengan pasangan 

tanpa komitmen, dan aktivitas seksual berisiko. 

Peningkatan penggunaan pornografi akan selalu diikuti oleh peningkatan keinginan 

untuk berhubungan seksual. Sebagian besar laki-laki akan melakukan masturbasi ketika 

sedang menonton video pornografi. Kegiatan seksual seperti masturbasi, petting, hubungan 

seksual merupakan gratifikasi seksual. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan 

pornografi secara kompulsif dan cenderung sulit untuk melakukan kontrol pada perilaku 

penggunaan pornografi memiliki hubungan positif dengan perilaku seksual impulsif. Fong 

(2006) mengatakan bahwa penggunaan pornografi secara berlebih merupakan bentuk 

kompulsif dari perilaku penggunaan pornografi. Sedangkan perilaku seksual seperti 

masturbasi, kegiatan seksual dan hubungan seksual merupakan bentuk impulsif dari 

penggunaan pornografi. Dalam penelitiannya ia menggunakan penjelasan biologi 

menggunakan peningkatan dopamin yang didapatkan melalui penggunaan pornografi dan 

kegiatan seksual. Ia menyebutkan bahwa setiap kali seseorang menggunakan pornografi 

maka ia akan memerlukan gratifikasi atau reward untuk meningkatkan rasa puas dan 

bahaginya. Ketika satu kegiatan seksual seperti masturbasi tidak cukup maka ia akan terus 

menerus menginginkan gratifikasi lebih dimulai dari kegiatan masturbasi hingga melakukan 

hubungan seksual.  

Remaja laki-laki lebih rentan untuk melakukan hubungan seksual secara impulsif 

dibandingkan dengan remaja perempuan (Peter & Valkenburg, 2011). Remaja laki-laki 

dianggap lebih berisiko karena lebih mudah untuk menerima dan mencerna informasi pada 

materi eksplisit seksual (sexual explcit materials). Pornografi atau materi eksplisit seksual 

berfokus kepada kegiatan seksual yang lebih menguntungkan pria, dalam setiap materinya 
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pria dianggap lebih dominan dibandingkan dengan wanita dan lebih fokus pada tujuan 

rekreasional dan pemuasan kebutuhan seksual pria (Peter & Valkenburg, 2011). Informasi-

informasi tersebut sering kali disalahpersepsikan oleh remaja sehingga mereka tidak akan 

berpikir panjang akan kegiatan yang akan dia lakukan selanjutnya seperti melakukan 

masturbasi atau hubungan seksual secara impulsif. Perilaku seksual impulsif didefinisikan 

sebagai kegiatan seksual yang dilakukan secara spontan atau impulsif dengan seseorang yang 

dikenal baik maupun tidak tanpa melakukan pertimbangan sebelumnya (Turchik & Garske, 

2009). 

Penggunaan pornografi berlebih atau excessive use juga memiliki hubungan dengan 

praktek hubungan seksual berisiko seperti hubungan seksual tanpa menggunakan kondom 

dan alat kontrasepsi. Eaton, Cain, & Pope (2012) mengatakan bahwa banyaknya waktu yang 

dihabiskan untuk menonton video pornografi memiliki hubungan dengan praktek hubungan 

seksual anal tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Hubungan antara waktu penggunaan 

pornografi akan semakin besar pada laki-laki yang melakukan hubungan seksual anal dengan 

laki-laki. Laki-laki yang memberikan hubungan anal (insertive) akan lebih berisiko melakukan 

praktek hubungan anal tanpa alat kontrasepsi dibandingkan dengan laki-laki yang menerima 

hubungan seksual anal (reseptif). Dalam penelitiannya ia menyebutkan bahwa penggunaan 

materi pornografi yang tidak memiliki peringatan hubungan seksual dengan menggunakan 

alat kontrasepsi lebih berisiko melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat 

pengaman atau kontrasepsi. Sejalan dengan penelitian tersebut, Rosser, Grey, & Wilkerson  

(2012) mengatakan bahwa laki-laki yang melakukan hubungan seksual anal dengan laki-laki 

akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk tertular HIV dengan melakukan hubungan 

seksual anal tanpa pengaman dan menjadi reseptor.  

Harkness, Mullan, & Blaszczynski (2015) mengatakan bahwa bukan hanya frekuensi 

penggunaan pornografi saja yang mampu meningkatkan kemungkinan terjadinya hubungan 

seksual tanpa alat pengaman. Dalam penelitiannya ia mengatakan bahwa preferensi dalam 

pemilihan video pornografi juga memiliki hubungan dengan praktek hubungan seksual tanpa 

pengaman. Ia mengatakan bahwa orang yang memiliki preferensi atau selera untuk melihat 

video pornografi yang tidak menggunakan alat pengaman lebih berisiko untuk melakukan 

hubungan seksual tanpa alat pengaman. Orang-orang yang tidak memiliki preferensi memiliki 
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risiko lebih rendah untuk melakukan hubungan seksual tanpa alat pengaman. Sebaiknya, 

orang-orang yang memiliki preferensi untuk melihat atau menonton video pornografi yang 

menggunakan alat pengaman saat melakukan hubungan seksual, memiliki kemungkinan 

untuk melakukan hubungan seksual menggunakan alat pengaman lebih tinggi. 

Selain sikap penggunaan pornografi itu sendiri terdapat beberapa variabel lain yang 

juga memiliki hubungan atau korelasi dengan perilaku seksual berisiko. Dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa usia pertama kali menonton video porno memiliki hubungan negatif 

dengan perilaku seksual berisiko. Artinya, semakin awal usia seorang remaja terpapar dengan 

konten pornografi maka akan semakin tinggi ia melakukan kegiatan seksual berisiko. Hal ini 

sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Sinkovi, tulhofer, & Boi (2013), mereka 

menemukan bahwa usia dini penggunaan pornografi berhubungan dengan perilaku seksual 

berisiko di usia dewasa, namun ia mengatakan bahwa usia dini penggunaan pornografi tidak 

dapat menjadi satu-satunya faktor yang dapat meningkatkan kesempatan terjadinya perilaku 

seksual berisiko. Ia berpendapat bahwa usia dini penggunaan pornografi dan sexual sensation 

seeking menjadi kombinasi yang baik untuk menjadi prediktor terjadinya perilaku seksual 

berisiko. Dalam penelitian tersebut ia menggunakan teori model konfluen yakni kombinasi 

dari beberapa faktor anteseden terjadi suatu perilaku akan meningkatkan kesempatan 

terjadinya suatu fenomena dibandingkan jika hanya menggunakan satu faktor anteseden saja. 

Usia dini penggunaan pornografi akan memfasilitasi seseorang untuk membentuk konsep 

akan hubungan seksual. Remaja yang memiliki usia awal penggunaan pornografi akan sulit 

untuk mengetahui perilaku seksual yang baik untuk dilakukan dan perilaku seksual seperti 

apa yang dianggap tidak baik (Simon & Gagnon, 1999). 

Usia pertama kali penggunaan pornografi juga berhubungan dengan sikap penggunaan 

pornografi, namun dalam penelitian ini hubungannya bersifat negatif. Hal ini dapat diartikan 

bahwa semakin awal seorang anak terpapar sexual explicit materials maka akan semakin 

tinggi kesempatannya untuk mengalami sikap penggunaan pornografi . Sinkovi, Tulhofer, & 

Boi (2013) mengatakan bahwa semakin lanjut usia seseorang maka frekuensi penggunaan 

pornografi akan semakin berkurang. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang menemukan 

bahwa jarak yang pendek antara pertama kali menggunakan pornografi dengan usia saat ini 

akan meningkatkan kemungkinan terjadinya sikap penggunaan pornografi . 
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Dari beberapa hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa sikap penggunaan pornografi 

memiliki hubungan dengan perilaku seksual berisiko pada remaja. Frekuensi penggunaan 

pornografi menjadi salah satu faktor terbesar terjadi peningkatan terjadinya perilaku1 

seksual berisiko. Frekuensi penggunaan tidak menjadi faktor utama dalam peningkatan 

terjadinya perilaku seksual berisiko. Penggunaan pornografi secara kompulsif dan hilangnya 

kontrol diri dalam mengendalikan frekuensi penggunaan pornografi juga menjadi salah satu 

faktor yang mampu memiliki hubungan dengan perilaku seksual berisiko. Dari penelitian ini 

kita dapat menemukan bahwa hubungan seksual yang dilakukan oleh remaja merupakan 

salah satu bentuk impulsif akibat penggunaan pornografi.  

Pada penelitian lebih lanjut diharapkan mampu membuat suatu rancangan intervensi 

yang dilakukan untuk mencegah terjadi perilaku seksual berisiko pada remaja ditinjau dari 

penggunaan pornografinya. Dari penelitian ni diketahui jika penggunaan pornografi berlebih 

yang dilakukan oleh remaja akan mampu menciptakan konsep mengenai hubungan seksual 

yang terfokus pada isi dari pornografi yang telah dilihatnya. Ketika remaja memiliki konsep 

yang kurang tepat intervensi yang paling tepat dilakukan adalah membekali remaja dengan 

kemampuan untuk mengetahui bagaimana konsep hubungan seksual yang sehat dan baik 

untuk diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini juga menemukan bahwa remaja-remaja 

yang mengalami sikap penggunaan pornografi mengalami kesulitan dalam melakukan kontrol 

terhadap perilaku penggunaan pornografi. Dari sini dapat kita lihat bahwa remaja-remaja 

tersebut tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol atas dirinya sendiri, perlu 

adanya skill tertentu untuk diajarkan kepada mereka tentang bagaimana cara mengontrol 

emosi dan keinginannya dalam hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan pornografi dan 

perilaku seksual berisiko. 

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan diantaranya adalah, bias privasi. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan pertimbangan privasi yang kurang baik sehingga 

menimbulkan bias privasi. Subjek penelitian ini tidak bisa merasa terbuka karena sifat 

penelitian ini yang menginginkan terungkapnya privasi subjek. Sehingga jika dilakukan 

penelitian selanjutnya akan lebih baik jika penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan 

privasi partisipan penelitian 
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