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MOTTO 
 

 

“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai 

kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari” (Matius 6:34) 
 

 
 

“Kalau kau yakin akan menang, kau akan menang” 
(Paulo Coelho) 
 

 

“Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi 

Allah” (Lukas 18: 27) 

 

 

“Follow Your Dream”  
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Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

penggunaan media sosial dengan perilaku seksual remaja. Hasil 

hipotesis dari penelitian ini adalah tidak ada hubungan antara 

penggunaan media sosial dengan perilaku seksual remaja. Metode 

yang digunakan adalah dengan cara kuantitatif dan menggunakan alat 

ukur skala. Variabel yang di teliti adalah penggunaan media sosial dan 

perilaku seksual remaja. Media sosial yang digunakan pada penelitian 

ini adalah Instagram. Penelitian dilakukan  di sebuah SMA di Kota 

Semarang dengan teknik incidental sampling yang berjumlah 50 

subjek. Penelitian ini menggunakan teknik analisis korelasi product 

moment. Hasil analisa p= 0.078 dengan (p > 0,05), rxy = 0.204 hal ini 

menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara penggunaan 

media sosial dengan perilaku seksual remaja. Dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis peneliti ditolak.  

 

Kata kunci : perilaku seksual, penggunaan media sosial, remaja 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia hidup memiliki tahapan-tahapan perkembangan yang 

setiap saat akan selalu naik jenjang yang lebih tinggi. Sebelum menjadi 

dewasa, seseorang akan mengalami masa remaja. Remaja merupakan 

masa peralihan dari masa anak anak menjadi masa dewasa. Pada masa 

ini, remaja biasa diidentikkan dengan masa dimana pencarian jati diri 

dengan menonjolkan diri  kepada lingkungan untuk mendapatkan 

pengakuan dari masyarakat. Dalam rangka penemuan jati diri, remaja 

mulai menyadari akan keberadaan dirinya, dibandingkan sebelumnya. 

Dalam proses ini remaja pada umumnya ingin melibatkan diri pada 

kegiatan masyarakat, namun remaja masih merasa canggung akan 

posisinya sehingga mereka lebih suka untuk menutup diri (Ahmadi & 

Sholeh, 2005). 

Menurut Papalia, Olds dan Feldman (2013) masa remaja diawali 

pada usia 10 atau 11 tahun dimana masa tersebut memberikan 

kesempatan bagi remaja untuk berkembang baik dalam dimensi fisik, 

kemampuan kognitif, sosial, otonomi, harga diri dan keintiman. Remaja 

berada dalam tahap yang penuh resiko sehingga remaja membutuhkan 

bantuan orang tua untuk mengatasi bahaya dalam masa ini. Menurut 

WHO, masa remaja merupakan masa dimana individu menunjukkan 

perkembangan seksualnya. Remaja juga mengalami perkembangan 

psikologis dari anak-anak menuju dewasa, selain itu, remaja juga 
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mengalami terjadinya peralihan secara sosial serta ekonomi menjadi 

lebih mandiri dan tidak bergantung oleh orang tua (Muangman, dalam 

Sarwono, 2000). Hurlock (1980) menyatakan bahwa, perkembangan 

fisik yang dialami oleh remaja sangatlah cepat. Selain perkembangan 

fisik, perkembangan mental remaja pun juga terjadi dengan sangat cepat 

sehingga membutuhkan penyesuaian mental serta perlunya pembentukan 

sikap serta nilai-nilai yang baru untuk menghadapi perkembangannya.  

Menurut Angelina dan Matulessy (2013), Remaja sedang mencari 

jati diri dan tidak tahu kemana harus menuju, dan remaja lebih cenderung 

kepada teman-teman dibanding dengan keluarga. Remaja menganggap 

teman sebaya bisa lebih menghargai dan menerima dirinya, sehingga 

lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman dari pada bersama 

keluarga  Ahmadi dan Sholeh (2005) menyatakan bahwa masa remaja 

merupakan masa seseorang mengalami tekanan emosi dan sosial dimana 

keadaan emosi dan sosial yang saling bertolak belakang. Pada masa ini 

remaja berkeinginan untuk tidak bergantung kepada orang tua namun 

juga belum bisa mandiri seperti orang dewasa.  

Menurut Monks, Knoers, dan Haditono (1999), dalam 

pertumbuhan anggota badan yang terjadi begitu cepat, remaja sering 

merasa bahwa perkembangan tubuhnya tidak seimbang dan hal tersebut 

membuat remaja merasa gusar karena pada masa ini, perhatian remaja 

sedang berfokus pada penampilan dirinya. Namun anak laki-laki lebih 

dapat menerima perubahannya dibanding dengan anak perempuan. Maka 

dibutuhkan pembelajaran melalui hubungan baru untuk mengetahui 

perbedaan dengan lawan jenis salah satunya dengan berpacaran. 

Pacaran dan perilaku seksual merupakan sesuatu yang tidak dapat 

dipisahkan. Karakteristik remaja yang sedang dalam pencarian jati diri, 
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membuat rasa keingintahuan mereka akan sesuatu besar, salah satunya 

adalah  masalah seksualitas. Rasa keingintahuan tersebut mendorong 

remaja untuk mengenal mengenai perilaku seksual. Hal ini menjadi 

sebuah permasalahan, di satu sisi remaja ingin mengetahui apa itu 

perilaku seksual dengan menjalin hubungan lawan jenis dan di sisi lain  

remaja harus memiliki batasan dalam menjalin hubungan dengan lawan 

jenis. Permasalahan ini akan menjadi besar apabila remaja tidak dapat 

mengendalikan rasa keingintahuan mereka (Santrock, 2002). 

Menurut data dari PKBI DIY (Anonim, 2017) ada 12 macam 

perilaku seksual yaitu berpegangan tangan, berpelukan, berfantasi, cium 

kering (dilakukan pada pipi, tangan, dan rambut), cium basah (pada 

bibir), masturbasi/onani, seks oral (rangsangan seksual yang dilakukan 

mulut pada kelamin pasangan), meraba, petting basah (menggesekkan 

alat kelamin tanpa berpakaian), petting kering (menggesekkan alat 

kelamin namun masih menggunakan pakaian), seks anal (memasukkan 

penis kedalam lubang anus), serta seks vaginal (memasukkan penis 

kedalam lubang vagina). Perilaku seksual yang sering dilakukan oleh 

orang pada umumnya yaitu dengan berdandan, berfantasi seksual, 

mengobrol tentang seksual, masturbasi/onani, bergaul dengan lawan 

jenis, menyalurkan lewat mimpi basah, menonton film porno,  

melakukan hubungan seksual non penetrasi (berciuman, berpelukan, 

bergandengan tangan serta petting), melakukan penetrasi (intercourse), 

serta menyibukkan diri dengan aktivitas lainnya (olahraga, dll). 

Menurut Putra (2015) apabila perilaku seksual tidak dibatasi akan 

menyebabkan berbagai macam dampak, salah staunya adalah seks dini. 

penyebab seks dini pada remaja adalah perhatian keluarga yang kurang, 

pacaran, pergaulan dengan teman sebaya, serta informasi dari media 
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massa. Adanya rangsangan seksual dari media massa menyebabkan 

remaja cenderung ingin mengetahui serta meniru perilaku seksual yang 

ditampilkan. Kebanyakan remaja yang menerima rangsangan tersebut, 

ingin melakukan apa yang mereka lihat dengan pasangan mereka, namun 

remaja tidak memikirkan dampak yang dapat ditimbulkan. 

Dewasa ini, perilaku seksual tidak hanya dilakukan oleh orang 

dewasa saja namun juga oleh remaja SMA. Pada 22 Januari 2016, 

peneliti melakukan wawancara dengan MM yang merupakan salah satu 

siswa SMA di Semarang yang menyatakan bahwa sebagian besar teman 

di sekolahnya yang berpacaran sudah bergandengan, berpelukan, 

mencium pipi hingga mencium bibir. Bagi teman-teman subjek, hal 

tersebut adalah hal yang wajar dilakukan ketika berpacaran. Menurut 

MM, ada sebagian kecil teman di sekolahnya yang melakukan perilaku 

seksual hingga intercourse. Teman-teman MM banyak melakukan 

perilaku seksual di sekolah namun juga banyak yang melakukannya 

diluar sekolah dan kemudian di unggah ke media sosial mereka. 

Dalam artikel Kompasiana (Anonim,2014), menyatakan bahwa 

62,7% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seksual pranikah, 

20% dari 94.270 perempuan mengalami hamil diluar pernikahan berasal 

dari golongan remaja, serta 21% diantaranya, telah melakukan aborsi 

atau pengguguran kandungan. Dalam rentang waktu 3 bulan, ada 10.203 

kasus mengenai HIV yang 30% diantaranya merupakan remaja. Di dalam 

artikel ini juga dijelaskan bahwa kejadian tersebut merupakan dampak 

dari kemudahan persebaran informasi yang yang diterima oleh remaja 

melalui media sosial. Media sosial tidak memberikan batasan akan 

beredarnya konten porno yang dapat diakses oleh penggunanya. 
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Saat ini pengguna internet untuk mengakses media sosial di 

Indonesia semakin meningkat disetiap tahunnya, hal ini dapat ditemukan  

pada artikel Kominfo (Anonim, 2013), di Indonesia pengguna Internet 

mencapai 63 juta orang, dan 95% dari 63 juta jiwa adalah untuk 

mengakses media sosial. Dalam artikel tersebut juga menjelaskan bahwa 

Indonesia menempati peringkat 5 sebagai pengguna Twitter terbesar di 

dunia. Masyarakat Indonesia tercatat sebagai 65 juta pengguna Facebook 

aktif. Selain Twitter dan Facebook, pengguna aktif Path di Indonesia  

mencapai 700.000, serta 10 juta untuk pengguna aplikasi chat Line. 

Sedangkan berdasar artikel dari DailySocial yang terbit pada 16 Maret  

2016, mengatakan bahwa ada 123 juta pengguna aktif aplikasi Instagram 

di Indonesia. Dari survei diatas menyatakan bahwa pengguna aktif 

instagram lebih banyak dibandingkan dengan pengguna twitter, 

facebook, dan media sosial lainnya.  

Menyambung dengan artikel yang diterbitkan oleh DailySocial, 

dalam artikel selular.id yang ditulis oleh Rizkia (2017) menyatakan 

bahwa Instagram menjadi media sosial yang paling banyak digunakan 

sebesar 82%, sedangkan Facebook pada urutan kedua yaitu sebesar 66%, 

dan di urutan terakhir ada Path sebanyak 49%. Instagram banyak 

diminati oleh masyarakat khusunya remaja dikarenakan penggunaanya 

mudah, serta Instagram dapat mewakili media sosial lainnya karena 

memiliki fitur-fitur layanan yang lengkap. 

Instagram merupakan salah satu media  sosial yang 

memungkinkan penggunanya untuk membagikan foto atau video yang 

menggunakan jaringan internet. Fitur yang disediakan Instagram 

lengkap sehingga informasi dapat beredar secara cepat dan mudah 

(Aditya, 2015). Informasi yang cepat dan mudah beredar membuat 
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kurangnya batasan mengenai konten-konten yang dapat diakses oleh 

penggunanya.  Menurut artikel yang ditulis oleh Ngazis (2016), terdapat 

lebih dari satu juta konten porno yang tersebar di Instagram. Dengan 

melakukan pencarian menggunakan hashtag, gambar serta video 

berkonten porno dapat diakses secara langsung. Bahkan tanpa 

mencarinya, gambar ini akan tersedia dalam explore apabila akun yang 

di follow mengakses gambar atau video berkonten porno. Dari artikel 

tersebut dapat diketahui bahwa banyak gambar atau video berkonten 

porno yang tersebar di akun-akun Instagram yang tentunya dapat diakses 

oleh semua kalangan, tidak terkecuali remaja. Menurut artikel yang 

ditulis oleh Anggita (2017) pengguna Instagram didominasi oleh 

kalangan remaja usia 16-19 tahun. Dari uraian diatas, dapat diketahui 

bahwa remaja termasuk pengguna Instagram terbesar. 

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 22 Januari 2017 dengan pelajar SMA di Semarang yang 

berinisial UA menyatakan bahwa ada banyak teman di sekolahnya yang 

sering membuka sosial media khususnya Instagram dengan tujuan untuk 

melihat konten-konten porno. UA juga mengatakan bahwa banyaknya 

gambar-gambar serta video yang tersebar di Instagram  sangat mudah 

ditemukan, bahkan tanpa mencarinya gambar atau video yang 

mengandung konten porno sudah tersedia. Bagi UA dan teman-temannya 

informasi mengenai seksualitas saat ini sangat mudah didapat melalui 

Instagram, karena informasi tentang seksualitas dari sekolah maupun 

keluarga sangat sedikit dan kurang mendetil. 

Pemberitaan dari Instagram dengan mudah dapat diakses oleh 

remaja membuat remaja semakin rentan akan pengaruh buruk tersebut. 

Hal ini diungkapkan oleh MM ketika peneliti melakukan wawancara 
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pada 22 Januari 2016 bahwa Instagram merupakan salah satu media 

sosial yang banyak digunakan oleh remaja di jaman sekarang terdapat 

akun yang berisikan gambar-gambar maupun video yang berisikan 

bagaimana romantisnya sepasang kekasih yang diunggah ke  Instagram. 

MM serta teman-temannya sering mengakses akun tersebut dan meniru 

perilaku pada foto atau video di akun tersebut. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan permasalahan 

yang muncul tidak adanya batasan dalam penggunaan media sosial 

khususnya Instagram, tetapi remaja tidak lagi memanfaatkan Instagram 

sebagai tempat untuk bertukar informasi, namun malah menjadikanya 

sebagai tempat untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas mereka. 

Instagram meyuguhkan berbagai macam fitur, penggunanya dapat 

mengunggah foto, video, chatting secara pribadi, hingga memberikan 

komentar pada foto atau video yang telah diunggah. Pengunggahan foto 

atau video tersebut tidak memiliki batasan apapun. Pengguna dapat 

menunggah foto atau video apa saja yang diinginkan sehingga pengguna 

pun juga bisa mengunggah foto atau video yang berbau dengan 

seksualitas. Pengguna lain yang tidak mengunggah foto atau video yang 

berbau seksualitas dapat mengakses foto dan video yang berbau 

seksualitas dari pengguna lain yang mengunggah foto atau video 

tersebut. 

Penggunaan Instagram yang bebas ini memberikan dampak 

positif dan negatif yang bisa kita dapat. Dampak positifnya adalah 

penggguna dapat dengan mudah meng-update informasi terkini tanpa 

harus kesulitan untuk mencari, selain itu pengguna juga bisa terhubung 

dengan teman lama atau untuk mencari teman baru. Namun dengan 

kemudahan-kemudahan yang diberikan banyak pengguna yang terutama 
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remaja menggunakan Instagram dengan cara yang tidak tepat. Tidak 

adanya batasan dalam menggunakan media sosial khususnya Instagram 

bisa menjadi ancaman bagi moralitas bangsa. Pengguna Instagram yang 

difokuskan pada penelitian ini adalah sebagai pengguna aktif dimana 

pengguna tersebut mengunggah foto/ video, memberikan likes dan 

komentar, melakukan scrolling down pada timeline, mengikuti akun 

orang lain. 

Peneliti melakukan wawancara  kepada seorang guru di SMA “X” 

di Kota Semarang yang menyatakan bahwa ada permasalahan yang 

terjadi mengenai perilaku seksual di sekolahnya. Ada beberapa siswa 

yang melakukan ciuman, pelukan, berangkulan di sekolah. Siswa yang 

melakukan pelanggaran tersebut sudah diberi sanksi, namun siswa 

lainnya masih melakukan pelanggaran tersebut. Guru tersebut juga 

menyatakan bahwa ada siswa yang sering menggunakan Instagram 

sebagai media untuk memamerkan foto atau video yang berbau 

seksualitas.  Dari hasil wawancara tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian di SMA “X” sehingga peneliti menggunakan 

siswa-siswi SMA “X” sebagai subjek penelitian kali ini. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan 

Setiyaningsih (2015) tentang efek penggunaan jejaring sosial terhadap 

perilaku seksual pranikah pada remaja di SMP Negeri 1 Sukoharjo, 

menyatakan bahwa jejaring sosial memiliki hubungan dengan perilaku 

seksual remaja. Hasil  penelitian yang dilakukan oleh Pujiningtyas 

(2014) mengenai hubungan penggunaan media sosial dengan perilaku 

seks Siswa  SMP di Surakarta, menyatakan bahwa tidak ada hubungan 

antara penggunaan media sosial dengan perilaku seksualitas remaja 

karena pada hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa subjek siswa 
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SMP di Surakarta hanya menggunakan media sosial untuk 

berkomunikasi saja dengan lawan jenis, sehingga tidak terdapat 

hubungan antara media sosial dengan perilaku seksual remaja di 

Surakarta. Kedua penelitian di atas tidak hanya membahas tentang 

penggunaan salah satu media sosial saja, melainkan membahas tentang 

penggunaan media sosial secara umum, namun memiliki hasil yang 

berbeda. Dari dua hasil penelitian yang bertolak belakang tersebut, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan 

Penggunaan Media Sosial dengan Perilaku Seksual Remaja. Pada 

penelitian kali ini penulis akan melakukan penelitian mengenai 

hubungan antara perilaku seksual remaja dengan penggunaan media 

sosial khusunya Instagram karena penggunaan media sosial terbanyak 

saat ini adalah Instagram.  

 

 

B. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah perilaku seksual remaja memiliki 

hubungan dengan penggunaan media sosial khususnya Instagram. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmiah bagi ilmu Psikologi, terutama Psikologi 
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Perkembangan Remaja dalam hal perilaku seksual remaja, 

khususnya dengan penggunaan media sosial. Serta memberikan 

sumbangan ilmiah bagi ilmu Psikologi, terutama Psikologi 

Kesehatan Seksual terutama pada remaja yang dihubungkan 

dengan penggunaan media sosial 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi informasi 

bagi remaja tentang bagaimana remaja untuk memiliki kontrol 

dalam perilaku seksual yang di kaitkan dengan penggunaan media 

sosial. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perilaku Seksual Remaja 

1. Pengertian Perilaku Seksual Remaja 

Perilaku seksual adalah segala bentuk perilaku yang disengaja 

maupun yang tidak disengaja yang didorong oleh keinginan hasrat 

seksual baik kepada lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk dari 

perilaku seksual seperti bercumbu, berkencan hingga bersenggama 

(Sarwono, 2000, h.137). Perilaku seksual muncul karena adanya 

kematangan pada organ reproduksi remaja yang memerlukan 

perhatian khusus, fase ini merupakan bagian penting dalam 

perkembangan remaja, karena apabila timbul dorongan seksual 

remaja yang tidak terkendali maka akan menghasilkan perilaku 

seksual yang tidak bertanggung jawab (Lisnawati & Lestari, 2015).   

Perilaku seksual merupakan perilaku yang didorong oleh 

keinginan seksual. Keinginan seksual tersebut secara alamiah ada di 

dalam diri setiap remaja. Cara untuk meyalurkan hasrat seksual bisa 

dengan melibatkan orang lain ataupun dengan diri sendiri. Melalui 

diri sendiri seseorang dapat menyalurkan hasratnya melalui khayalan 

tentang orang lain. Sebagian perilaku seksual memiliki dampak yang 
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cukup serius sepert timbulnya depresi, perasaan marah serta perasaan 

bersalah (Sarwono, 2013). 

Menurut Lisnawati dan Lestari (2015) perilaku seksual 

dibedakan menjadi dua golongan yaitu perilaku seksual ringan dan 

perilaku seksual berat. Perilaku seksual ringan berupa berpegangan 

tangan, berciuman pipi dan berciuman bibir. Sedangkan yang 

digolongkan sebagai perilaku seksual berat dapat berupa meraba alat 

kelamin, meraba dada. Menurut Santrock (2003), perilaku seksual 

remaja selalu progresif atau meningkat. Remaja biasa mengawalinya 

dengan berciuman di bibir kemudian necking atau berciuman hingga 

bagian dada dan kemudian diikuti dengan petting atau saling 

menempelkan alat kelamin. Necking dan petting biasa dilakukan 

diawal sebelum merambah hingga melakukan seks genital.  

Pada setiap perkembanganya, manusia memiliki tahap-tahap 

yang harus dilewati. Manusia terus mengalami pertumbuhan dari bayi, 

balita, remaja, hingga dewasa. Setiap individu, harus melewati masa 

remaja terlebih dahulu sebelum menjadi manusia dewasa, itu 

sebabnya masa remaja sering disebut dengan masa transisi 

(Mappiarre,1982). Menurut Borring (dalam Sekarrini, 2011) masa 

remaja merupakan suatu periode dimana seseorang mengalami masa 

transisi dari anak-anak menuju masa dewasa, dalam masa ini remaja 

mengalami perkembangan sebagai bekal untuk memasuki masa 

dewasa nantinya.  
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 Menurut Santrock (2002) masa remaja merupakan masa 

perkembangan, baik secara biologis, kognitif maupun secara sosial. 

Perubahan biologis yang terjadi pada remaja seperti perubahan bentuk 

tubuh, perubahan suara, perubahan hormonal,dll. Perubahan kognitif 

yang terjadi pada remaja yaitu kemampuan untuk bernalar secara logis 

namun abstrak sehingga menghasilkan hasil pemikiran yang 

idealistik. Sedangkan secara sosial remaja mengalami perubahan 

seperti menemukan lingkungan sosial baru bersama teman sebayanya    

 Remaja menurut WHO (dalam Sarwono, 2013) merupakan 

individu yang sedang mengalami tahap kematangan seksual. Selain 

seksualnya, remaja juga sedang berkembang secara psikologis, 

dimana remaja sedang mengidentifikasi masa kanak-kanak menuju 

masa dewasa. Menurut Hurlock (1980) masa remaja dibagi menjadi 

dua yaitu masa remaja awal dan masa remaja akhir. Masa remaja awal 

usia 13-17 tahun, sedangakan masa remaja akhir usia 17- 21 tahun.  

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku seksual 

remaja merupakan segala bentuk tingkah laku yang didorong dengan 

hasrat seksual yang berupa bergandengan, berciuman, berkencan 

hingga bersenggama, yang dilakukan oleh individu yang berada dalam 

masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa.  

 

2. Bentuk-Bentuk Perilaku Seksual 

PKBI DIY (Anonim, 2017) mengatakan bahwa terdapat 12 bentuk 

perilaku seksual, yaitu: 
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a. Berfantasi 

Merupakan perilaku yang merujuk pada mental seseorang, objek 

maupun situasi meskipun berfantasi tidak selalu melibatkan 

komponen seksual. Berfantasi bisa saja didasarkan pada imajinasi 

abstrak maupun pengalaman masa lalu. Ketika seseorang 

berfantasi mengenai perilaku seksual belum tentu orang tersebut 

ingin melakukannya. 

b. Berpegangan Tangan 

Perilaku berpegangan tangan sering dilakukan orang, meski 

berpegangan tangan tidak terlalu menimbulkan rasangan seksual 

bagi seseorarang yang melakukannya, namun perilaku ini dapat 

merangsang seseorang untuk melakukan perilaku seksual lainnya. 

c. Cium Kering 

Merupakan perilaku menempelkan bibir pada bagian tertentu di 

tubuh seseorang. Biasanya dilakukan pada pipi, tangan, kening, 

maupun rambut. Bisa saja dilakukan di bibir namun dilakukan 

dengan waktu yang singkat. 

d. Cium Basah 

Merupakan perilaku menempelkan bibir dengan bibir pasangan. 

Dalam perilaku ini biasanya melibatkan lidah. Cium basah dapat 

meningkatkan birahi pasangan dengan cepat dan dapat 

membangkitkan hasrat seks yanng tinggi.  

e. Meraba 
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Merupakan perilaku dimana tangan memegang atau meraba 

bagian tubuh pasangan. Bagian yang diraba biasanya pada 

punggung, paha, dada, pantat, dll. Perilaku ini membuat pasangan 

terangsang secara seksual dengan cepat, selain itu juga membuat 

ketagihan pada pasangan yang diraba.    

          

  

f. Berpelukan 

Berpelukan merupakan perilaku yang biasa dilakukan oleh orang 

pada umumnya. Berpelukan sering digunakan sebagai tanda 

bahwa seseorang menyayangi orang yang dipeluknya. Berpelukan 

menimbulkan perasaan aman, nyaman, dan tenang. Selain itu juga 

membuat sesoerang terangsang secara seksual. 

g. Masturbasi 

Merupakan perilaku seksual yang dilakukan dengan sengaja oleh 

diri sendiri. Biasanya dilakukan  di bagian sensitif seperti alat 

kelamin. Masturbasi dilakukan baik oleh perempuan maupun laki-

laki. Bisa saja dilakukan menggunakan alat-alat untuk membuat 

diri merasa terpuaskan dalam birahinya. Masturbasi membuat 

ketagihan orang yang melakukannya. Masturbasi akan berbahaya 

apabila dilakukan dengan menggunakan alat yang tidak higienis. 

h. Seks Oral 

Merupakan rangsangan seksual yang dilakukan mulut kepada alat 

kelamin pasangan. Perilaku ini dapat menyebabkan perilaku 
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seksual lanjutan yaitu intercourse. Seks oral dapat menularkan 

infeksi menular seksual apabila tidak dilakukan dengan higienis. 

Perilaku ini merupakan perilaku untuk memuaskan kebutuhan 

seksual pasangan. 

i. Petting Kering/ Petting Ringan 

Merupakan perilaku saling menggesekkan alat kelamin antara 

pria dan wanita, namun keduanya masih menggunakan pakaian 

secara lengkap. Perilaku ini menimbulkan ketagihan, dan dapat 

melukai alat kelamin masing-masing. Selain itu petting kering 

dapat menjadi sarana untuk menularkan infeksi menular seksual. 

Petting kering dapat berlanjut pada intercourse. 

j. Petting Basah/ Petting Berat 

Merupakan perilaku saling  menggesekkan alat kelamin antara 

pria dan wanita namun keduanya sudah tidak menggunakan 

pakaina. Perilaku ini dapat menyebabkan kehamilan, serta dapat 

menularkan infeksi menular seksual. Selain itu sangat besar 

peluangnya untuk berlanjut kepada intercourse. 

k. Seks Anal 

Merupakan perilaku seksual dengan memasukkan penis ke dalam 

lubang anus pasangan. Seks anal biasanya dilakukan oleh 

pasangan homoseksual untuk memuaskan birahinya. Tidak semua 

pasangan heteroseksual melakukan seks anal. Dampak dari 

perilaku ini adalah adanya luka dari gesekan, selain itu membuat 
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ketagihan dan dapat menularkan infeksi menular seksual, HIV, 

dll. 

l. Seks Vaginal 

Merupakan kegiatan seksual dimana penis dimasukkan ke dalam 

vagina. Perilaku ini dapat berdampak pada kehamilan, aborsi, 

kematian serta kemandulan. Selain itu seks vaginal juga dapat 

membuat seseorang terkena infeksi menular seksual serta 

mengalami konflik saat pernikahan. 

 

Menurut DeLamater dan MacCorquodale (dalam Santrock, 2003) 

bentuk-bentuk dari perilaku seksual remaja meliputi: 

a. Necking: berciuman hingga daerah leher 

b. Berciuman 

c. Memegang payudara 

d. Petting: saling menempelkan alat kelamin antara perempuan 

dengan laki-laki. 

e. Saling meraba-raba alat kelamin 

f. Melakukan hubungan seksual 

g. Melakukan oral seks baik laki-laki kepada perempuan maupun 

perempuan kepada laki-laki. 

 Dari uraian bentuk-bentuk perilaku seksual pada remaja diatas, 

dapat disimpulkan bahwa bentuk perilaku seksual meliputi berfantasi, 

berpegangan tangan, cium kering, cium basah, necking, memegang 

payudara, meraba, berpelukan, masturbasi, petting kering, petting 
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basah, saling meraba alat kelamin,  seks anal, seks vaginal dan seks 

oral. Pada penelitian ini akan menggunakan perilaku seksual 

berdasarkan DeLamater dan MacCoorquodale yaitu necking, 

berciuman di bibir, memegang payudara, petting, saling meraba alat 

kelamin, melakukan hubungan seksual (intercourse), melakukan oral 

seks. Penelitian ini subjeknya adalah remaja laki-laki dan perempuan, 

maka memegang payudara akan diubah menjadi meraba bagian 

sensitif. 

 

 

3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Seksual Remaja 

Sarwono (2013) mengatakan bahwa masalah seksual pada 

remaja timbul karena beberpa faktor, yaitu: 

a. Perubahan-perubahan hormonal pada individu yang memicu 

peningkatan hasrat seksual. Untuk menyalurkan peningkatan 

hasrat seksual, membutuhkan sebuah perilaku tertentu. 

b. Penundaan usia perkawinan membuat penyaluran hasrat tidak 

dapat dilakukan. Secara hukum, usia perkawinan dibatasi untuk 

perempuan minimal usia 16 tahun sedangkan untuk pria usia 19 

tahun, selain itu adanya norma sosial menetapkan bahwa 

sesoerang membutuhkan persyaratan untuk menikah seperti 

pekerjaan, pendidikan, persiapan mental, dll. 

c. Norma agama menetapkan bahwa sesoerang dilarang untuk 

melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Selain 
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dilarangnya hubungan seksual sebelum menikah, agama juga 

melarang seseorang berciuman serta bermasturbasi. Untuk remaja 

yang tidak tahan, sering melanggar aturan agama yang telah 

ditetapkan. 

d. Adanya penyebaran informasi mengenai rangsangan seksual di 

media massa. Melalui perkembangan teknologi yang semakin hari 

semakin canggih membuat penyebaran konten seksual dapat 

dengan mudah dilakukan. Penyebaran dapat dilakukan melalui, 

internet, media sosial, telepon genggam, VCD, cassete, dll.  

e. Orang tua yang tidak memberikan informasi secara jelas kepada 

anak mengenai seksualitas sehingga membuat anak memiliki 

jarak dengan orang tua mengenai hal seks. 

f. Adanya pergaulan bebas antara wanita dan pria. Karena adanya 

persetaraan peran antara wanita dan pria yang membuat tidak 

adanya batasan yang jelas. 

Menurut hasil penelitian Lisnawati dan Lestari (2015) faktor-

faktor yang memengaruhi terjadinya perilaku seksual pada remaja, 

yaitu: 

a. Adanya perbedaan hormonal antara laki-laki dan perempuan. 

Laki-laki-laki lebih banyak yang sudah melakukan perilaku 

seksual berat dibandingkan perempuan. 

b. Kurangnya sumber informasi yang pasti. Remaja lebih suka 

menggunakan media cetak maupun elektronik untuk mencari 

tau tentang seksualitas, dibandingkan bertanya kepada orang 
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tua karena orang tua masih mengangap tabu. Selain dari media 

elektronik remaja jugaamendapatkan informasi dari teman 

sebaya. 

c. Kurangnya pengetahuan akan kesehatan reproduksi. Rasa 

keingin tahuan serta sifat yang terbuka dalam menghadapi hal 

baru membuat remaja yang kurang pengetahuan akan 

kesehatan kesehatan reproduksi mnempatkan remaja ke dalam 

posisi yang rentan. 

 

Menurut Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia 

(Anonim, 2017) ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku 

seksula  remaja, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya, 

yaitu: 

a. Dorongan seksual yang sulit dikendalikan dan menggebu-

gebu. 

b. Dorongan seksual dalam bentuk afeksi. 

Remaja  sering mengungkapkan cinta kasih sayang melalui 

perilaku seksual. Remaja menganggap perilaku seksual 

merupakan manifestasi dari cinta. 

c. Dorongan agresif (keinginan untuk menyakiti diri/orang  lain) 

d. Dipaksa oleh pacar atau diperkosa oleh orang lain. 

e. Keinginan untuk mencoba kemampuan alat reproduksi, apakah 

berfungsi dengan baik atau tidak. 

f. Keinginan untuk diakui di dalam kelompok pergaulan. 



21 

 

 

 

 

g. Kurangnya pendidikan seksual  

h. Adanya keinginan untuk mendapatkan fasilitas dari aktivitas 

seksual. 

Faktor eksternal yang membuat remaja melakukan perilaku 

seksual, yaitu: 

a. Mengadaptasi budaya lingkungan, karena remaja sedang dalam 

tahap  pencarian jati diri maka remaja mudah untuk 

terpengaruh oleh sikap dan perilaku sekitarnya. 

b. Kurangnya pemberian informasi oleh orang tua kepada anak 

mengenai reproduksi. Orang tua sering menganggap tabu 

untuk membicarakan tentang seksualitas. 

c. Tekanan dari teman sebaya atau pacar. 

d. Adanya  pengaruh dari media seperti televisi, stensil, film 

porno dll, yang mempengaruhi psikologis remaja. 

e. Tidak adannya ruang bagi remaja untuk mendapatkan 

informasi mengenai seksualitas secara benar dan lengkap. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

memengaruhi perilaku seksual remaja adalah Dorongan seksual 

yang sulit dikendalikan dan menggebu-gebu, cinta, dorongan 

agresif, paksaan dari pasangan, keinginan untuk mencoba alat 

reproduksi, keiinginan untuk  diakui oleh lingkungan, kurangnya 

pendidikan seksualitas, keinginan untuk dipuaskan hasratnya oleh 

pasangan, penundaan usia perkawinan, norma, kebutuhan 

biologis, pengetahuaan yang rendah, lingkungan, hubungan 
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dengan orang tua, serta pengaruh persebaran informasi melalui 

media massa. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan faktor-

faktor perilaku seksual menurut Sarwono (2013) yaitu penundaan 

usia perkawinan, norma, kebutuhan biologis, pengetahuaan yang 

rendah, lingkungan, hubungan dengan orang tua, serta pengaruh 

persebaran informasi melalui media massa. Media massa yang saat 

ini banyak digunakan oleh masyarakat adalah media sosial. Media 

sosial merupakan pengembangan layanan dari internet. 

 

B. Penggunaan Media Sosial 

1. Pengertian Penggunaan Media Sosial 

Penggunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

merupakan sebuah proses, cara menggunakan sesuatu dan pemakaian. 

Penggunaan merupakan suatu kegiatan untuk menggunakan sesuatu 

atau konsumsi. Penggunaan pada penelitian ini adalah penggunaan 

media sosial.  

Media Sosial juga merupakan sebuah wadah atau sarana bagi 

pengguna untuk berbagi serta berdiskusi tentang informasi yang 

sedang terjadi, sehingga dapat menghubungkan pengguna satu dengan 

pengguna lainnya. Ada banyak website yang menyediakan layanan 

untuk membagikan konten yang diinginkan seperti membagikan 

opini, pandangan serta pengetahuan yang telah di bagi-bagi dalam 

berbagai macam konten di media sosial (Neti, 2011). 
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Media sosial merupakan bentuk dari pengembangan internet. 

Banyak orang menggunakan media sosial sebagai pusat  sumber 

informasi serta untuk hiburan (Ayun, 2015). Menurut Mieke dan 

Young (dalam Nasrullah, 2016) media sosial adalah penggabungan 

antara komunikasi personal yang dapat diartikan sebagai tempat atau 

wadah untuk berbagi antar individu (to be shared one-to-one) dengan 

media publik, untuk berbagi kepada siapa saja tanpa adanya 

kekhususan.  

Media sosial merupakan tahap perubahan dimana seseorang 

membaca serta membagikan berita, konten serta informasi terhadap 

orang lain. Media sosial adalah perpaduan antara teknologi dengan 

sosiologi yang mengubah monolog (one to many) menjadi dialog 

(many to many) serta mengubah seseorang dari pembaca konten 

menjadi pencipta konten.  

Media sosial merupakan pengembangan dari internet yang 

memungkinkan penggunanya untuk berbagi serta berdiskusi 

mengenai kehidupan manusia di jaman sekarang. Sosial media selalui 

tentang menjalin hubungan satu dengan yang lainnya untuk 

bergabung dalam berbagai komunitas. Ada banyak yang dapat 

dilakukan di sosial media seperti menbagikan konten, opini, 

pandangan serta keinginan untuk berinteraksi ke dalam sebuah 

komunitas yang dapat dibangun di dalam sosial media (Neti, 2011). 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengggunaan 

media sosial merupakan perilaku dalam memakai bentuk dari 
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pengembangan internet yang merupakan wadah untuk 

menghubungkan individu dengan individu lainnya dalam dunia maya 

dengan membagikan konten yang dikehendaki. 

 

2. Aspek-Aspek Penggunaan Media Sosial 

Poling, Methot dan LeSage (dalam Pradana, 2013) membagi 

aspek-aspek perilaku menjadi tiga, yaitu: 

a. Intensitas (Intensity) 

Intensitas atau sering disebut juga dengan kekuatan merupakan 

ukuran semangat dari perilaku dari individu dalam melakukan 

sesuatu. 

b. Frekuensi (frequency) 

Frekuensi lebih mengarah kepada jumlah waktu untuk 

merespon keadaan sekitar ketika melakukan sesuatu. 

c. Durasi (duration) 

Durasi merupakan batasan waktu yang digunakan individu 

ketika mengawali hingga mengakhiri perilaku yang dilakukan. 

 

Soekadji dan Twiford (dalam Sambas, Andayani, & Astuti, 

2005) menyatakan bahwa aspek-aspek dari perilaku yaitu: 

a. Frekuensi merupakan sering atau tidaknya sebuah perilaku 

muncul di dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Intensitas yang berarti banyaknya daya yang dikeluarkan 

seseorang ketika suatu perilaku dilakukan. 
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c. Lamanya perilaku muncul yang berarti banyaknya waktu yang 

diperlukan untuk berlangsungnya sebuah perilaku.  

Dari uraian aspek-aspek penggunaan media sosial sama dengan 

aspek perilaku karena penggunaan merupakan bagian dari perilaku 

yang terdiri  frekuensi, intensitas, dan durasi. 

 

3. Jenis-Jenis Media Sosial 

Menurut Nasrullah (2016) mengelompokkan media sosial 

kedalam enam kategori besar, yaitu: 

a. Media Jejaring Sosial (Social Networking) 

Media jejaring sosial memiliki karakter dimana penggunanya 

membentuk jaringan pertemanan baik yang sudah mengenal di 

dunia nyata maupun yang ingin membuat pertemanan baru 

melalui dunia online. Kebanyakan dari penggunanya 

membentuk sebuah grup  berdasarkan hobi, sudut pandangan 

politik yang sama, asal sekolah atau profesi pekerjaan. Media 

sosial jenis ini merupakan media sosial yang paling populer di 

kalangan pengguna sosial media. Contohnya adalah Facebook, 

Path, Friendster. 

b. Jurnal Online (Blog) 

Blog merupakan sosial media dimana memungkinkan 

penggunanya  unntuk membagikan keseharian mereka, dapat 

saling mengomentari serta berbagi informasi. Pengguna blog 
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dapat menuliskan apa saja yang diinginkan, mebagi, membuat 

serta menerbitkan konten secara bebas. Contohnya adalah 

Wordpress, Blogspot. 

c. Jurnal Online Sederhana (Microblogging) 

Microblogging merupakan jenis media sosial dimana 

penggunanya dapat menulis dan membagikan aktivitas dan 

pendapatnya mengenai suatu hal. Microblogging merupakan 

bentuk sederhana dari blog. Salah satu contoh media sosialnya 

adalah Twitter dimana media sosial ini menyediakan 140 

karakter untuk menuliskan opini. Dalam Twitter terdapat juga 

pembahasan isu terhangat atau yang disebut dengan trending 

topic, yang ditandai dengan tanda pagar atau sering disebut 

dengan hashtag. 

 

d. Media Berbagi (Media Sharing) 

Media berbagi merupakan jenis media sosial yang 

memfasilitasi penggunanya untuk dapat membagikan media 

mulai dari dokumen, foto, video hingga gambar. Kebanyakan 

media sosial ini bersifat gratis. Contoh media sosial jenis ini 

seperti Youtube, Instagram, Pinterest. 

e. Penanda sosial (Social Bookmarking) 

Media jenis ini merupakan media sosial yang berguna untuk 

mengelola, menyimpan, mengorganisasi serta mencari 

informasi mengenai berita secara online. Meda sosial jenis ini 
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dapat mengorganisir teks, foto serta video. Cara kerjanya 

adalah dengan memetakan informasi sesuai dengan 

kategorinya dengan nomor buku panggilnya seperti dalam 

perustakaan. Cara mempublikasikannya dengan memberikan 

label atau tanda pagar (hashtag) kemudian memasukkannya 

kedalam situs social bookmarking. Contoh dari situs sosial 

bookmarking adalah Delicious.com, Digg.com, LintasMe. 

f. Media Konten Bersama atau Wiki 

Wiki merupakan media kolaborasi konten bersama dimana 

memungkinkan penggunanya unntuk menyunting, mengisi, 

menulis bahkan mengomentasi sebuah konten yang sedang 

didiskusikan.  Contoh di Indonesia media konten bersama 

adalah Wikipedia. 

Kaplan dan Haenlein (2010) membagi media sosial menjadi enam 

kategori, yaitu: 

a. Collaborative Projects 

Sosial media jenis ini memungkinkan penggunanya untuk 

berkolaborasi dengan pengguna lain dalam menciptakan 

sebuah konten. Wiki memberikan fasilitas kepada penggunanya 

untuk menambahkan, mengahpus dan mengubah konten utama  

yang berbasis teks dan social bookmarking. 

b. Blogs 

Blog sering dikatakan sebagai media sosial yang paling awal. 

blog memberikan fasilitas kepada penggunanya untuk menulis 
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sebuah kronologis yang didasarkan pada waktu. Blog biasa 

digunakan sebagai buku harian penulis. Penulis dapat 

membagikan apa saja yang diinginkan misalnya me-review 

sebuah film, memberikan sebuah ringkasan novel, dll. Blog 

biasanya dikelola oleh satu  orang saja, dan penuli dapat 

menentukan konten apa saja yang akan di bagikan kepada 

pembacanya. 

c. Content Communities 

Tujuan utama media sosial jenis ini adalah untuk membagikan 

konten media kepada pengguna lainnya. Media yang dibagikan 

dapat berupa teks, foto maupun video. Dalam media sosial ini, 

pengguna tidak diharuskan untuk membuat profil pribadi. 

Dalam perkembangannya, media ini memiliki dampak negatif 

berupa tidak adanya perlindungan hak cipta dalam persebaran 

kontennya. Namun selain dampak negatif, ada pula dampak 

positif yang di timbulkan oleh media berjenis content 

communities, yaitu banyaknya minat untuk bergabung dalam 

media sosial berjenis ini sehingga  media sosial ini selalu 

mengalami pembaharuan. Contoh dari media sosial berjenis ini 

adalah Youtube, Slideshare, Flickr. 

d. Social Networking Sites 

Situs jejaring sosial merupakan salah satu jenis media sosial 

yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet, 

khususnyakaum muda. media sosial ini merupakan media yang 
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digunakan untuk menghubungkan pengguna satu dengan 

pengguna lainnya, selain itu juga media sosial ini 

memungkinkan penggunanya untuk membuat profil pribadi 

mereka, mengundang teman-teman serta kolega untuk 

mengakses profil pengguna, mengirim pesan instan serta 

mengirim e-mail. Profil pribadi pengguna dapat mencakup 

semua jenis informasi, seperti foto, video, file audio, serta blog. 

Salah satu contoh dari media sosial berjenis ini adalah 

Facebook, MySpace. 

e. Virtual Game Worlds 

Merupakan media sosial yang memunculkan keadaan hidup 

sesungguh pengguna dan memunculkannya kedalam bentuk 

avatar pribadi dan berinteraksi dengan pengguna lain seperti 

dalam kehidupan nyata. Media sosial ini merupakan 

manifestasi dari kehidupan nyata karena tingkat kehadiran 

serta kekayaan dicantumkan dalam aplikasi ini. Dalam 

penggunaannya, pengguna diharuskan untuk berperilaku 

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam aplikasi 

ini.  Contoh dari media sosial ini adalah World of Warcraft. 

f. Virtual Social Worlds 

Merupakan jenis media sosial yang memungkinkan 

penggunanya menggambbarkan dirinya kedalam avatar yang 

dimana dapatt melakukan perilaku apa saja secara bebas 

selayaknya kehidupan nyata. Hampir sama seperti dunia game 
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virtual, namun pengguna dunia sosial virtual tidak memiliki 

aturan apapun dalam menjalankan kehidupan maya nya. 

Pengguna dapat berinteraksi dengan orang lain, membuat 

sebuah sebuah temuan seperti merancang teknologi yang 

kemudian dijual secara virtual. Contoh media sosial ini adalah 

Second Life. 

 Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

ada berbagai macam jenis media sosial beserta tujuannya untuk 

diciptakan seperti, Media Jejaring Sosial (Social Networking), 

Blog, Microbloging, Media berbagi, Penanda Sosial, Media 

konten bersama atau Wiki, Virtual Game Worlds, Virtual 

Social Worlds. Dari uraian tentang jenis-jenis media sosial, 

dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus kepada media 

jejaring sosial serta  media berbagi karena pada 

perkembangannya, dua jenis media sosial ini yang sedang 

banyak digunakan oleh remaja sehingga mengalami 

pembaharuan secara terus-menerus, salah satu media sosial 

dengan karakter tersebut merupakan Instagram. 

 

4. Media Sosial Instagram        

Nasrullah (2016) menyatakan bahwa adapun macam-macam 

media sosial berbasis media jejaring sosial dan media berbagi yang 

sekarang ini sedang digunakan oleh masyarakat salah satunya adalah 

Instagram. Dalam perkembangannya, media sosial semakin banyak 
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bermunculan di masyarakat, namun berdasarkan data pada artikel 

selular.id yang ditulis oleh Rizkia (2017) menyatakan bahwa 

Instagram menjadi media sosial yang paling banyak digunakan 

sebesar 82%, sedangkan Facebook pada urutan kedua yaitu sebesar 

66%, dan di urutan terakhir ada Path sebanyak 49%. Instagram 

banyak diminati oleh masyarakat khusunya remaja dikarenakan 

penggunaanya mudah, serta Instagram dapat mewakili media sosial 

lainnya karena memiliki fitur-fitur layanan yang lengkap.  

Menurut Aditya (2015) Instagram berasal dari kata “instan” 

yang berarti dapat menampilkan foto atau video secara instan. 

Sedangkan kata “gram” yaitu berasal dari “telegram” yang memiliki 

cara kerja yang sangat cepat dalam menirimkan informasi.  Dengan 

begitu Instagram memiliki arti dimana penggunanya dapat 

mengunggah foto serta video menggunakan jaringan internet 

sehingga dapat membagikan informasi secara cepat dan dapat 

diterima dengan cepat pula. 

Menurut Nasrullah (2016) Instagram merupakan media sosial 

yang menyediakan fitur dimana pengguna dapat mengikuti 

seseorang atau menjadi pengikut seseorang. Kegunaan utama dari 

instagram adalah sebagai  tempat untuk mengunggah foto dan video. 

Video yang diunggah memiliki batas waktu yaitu selama 60 detik. 

Pada foto atau video yang diunggah dapat diberikan likes atau 

komentar. Pengguna dapat melihat profil pengguna lain tanpa harus 

mengikutinya, kecuali pengguna tersebut menggunakan fitur kunci 
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atau private. Fungsi fitur ini supaya membatasi pengguna lain untuk 

melihat profilnya. Hanya akun yang menjadi pengikut yang dapat  

mengakses profil tersebut. 

Menurut Bambang (dalam Aditya, 2015) fitur-fitur dari 

Instagram yaitu: 

a. Hashtag 

Hashtag merupakan tanda pagar (#) yang dapat dibubuhkan 

ketika mengunngah foto ke profil. Dengan menggunakan 

hashtag maka unggahan foto atau video dapat dibuka oleh 

orang lain saat menggunakan hashtag yang dibubuhkan. 

b. Follow 

Follow adalah ketika pengguna mengikuti pengguna lainnya. 

Dengan mengikuti sebuah akun tandanya pengguna dapat 

melihat unggahan pengguna lainnya dalam timeline-nya. 

c. Like 

Like merupakan kegiatan ketika pengguna menyukai sebuah 

foto dengan memberikan tanda hati pada unggahan foto. 

d. Komentar 

Komentar dapat dilakukan pada kolom foto unggahan orang 

lain maupun pada unggahan profil sendiri. 

e. Mention 

Mention dapat dilakukan ketika sedang memberikan komentar 

pada unggahan foto lain dan ingin memberi tanda kepada orang 

lain supaya melihat foto tersebut. 
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f. Geotag 

Geotag merupakan layanan yang diberikan Instagram untuk 

menandai foto atau video dengan lokasi dimana foto atau video 

tersebut diambil 

g. Share 

Share merupakan layanan untuk membagikan foto atau video 

baik dari profil pribadi maupun dari unggahan orang lain. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Instagram 

merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk 

berbagi foto atau video dan memiliki fitur-fitur lainnya seperti 

hashtag, like, mention, follow, geotag, share serta komentar. Namun 

tidak semua fitur di Instagram dapat dikaitkan dengan aspek 

penggunaan media sosial, fitur yang dapat dikaitan dengan aspek 

penggunaan media sosial meliputi hashtag, like, mention, serta 

follow. 

 

C. Hubungan Penggunaan Media Sosial dengan Perilaku Seksual 

Remaja 

Remaja merupakan masa transisi dimana individu berkembang 

dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Segala bentuk 

perkembangannya merupakan persiapan untuk memasuki masa dewasa 

(Borring, dalam Sekarrini, 2011). Masa remaja merupakan masa dimana 

individu mengalami perubahan di bidang sosial, fisik/biologis maupun 

psikis. Secara biologis, perkembangan yang akan dialami oleh kaum 



34 

 

 

 

 

wanita adalah menstruasi sedangkan bagi kaum pria adalah keluarnya 

sperma pertama kali atau yang disebut dengan mimpi basah. Peristiwa 

tersebut merupakan tonggak pertama dalam kehidupan manusia yang 

menandakan individu tersebut dalam masa remaja (Basri, 1996). 

Spranger (dalam Ahmadi & Sholeh, 2005) menyatakan bahwa 

terdapat tiga hal yang menandakan masa remaja, yaitu penemuan aku, 

pertumbuhan pedoman kehidupan serta memasukkan diri pada kegiatan 

kemasyarakatan. Dalam kegiatan penemuan aku atau yang disebut 

dengan penemuan jati diri, remaja mencoba banyak hal untuk 

mengetahui individu seperti apakah dirinya. Hal tersebut memerlukan 

perhatian khusus karena tanpa adanya pengawasan yang baik remaja 

dapat masuk kedalam hal-hal yang dapat menjerumuskannya (Basri, 

1996).  

Menurut Hurlock (1980) masa remaja dibagi menjadi dua yaitu 

masa remaja awal dan masa remaja akhir. Masa remaja awal usia 13-17 

tahun, sedangkan masa remaja akhir usia 17- 21 tahun. Ada perbedaan 

antara perkembangan seksual masa remaja awal dan masa remaja akhir. 

Perkembangan seksual remaja awal lebih banyak melibatkan diri sendiri 

sedangkan perkembangan seksual remaja akhir lebih mengarah kepada 

perkembangan perilaku seksual yang telah dilakukan. Remaja akhir lebih 

banyak melakukan kencan dibandingkan dengan remaja awal 

(Mapriarre, 1982).  

Menurut Sarwono (2013) banyak fakor yang mendukung 

terjadinya perilaku seksual pada remaja, seperti penundaan usia 
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perkawinan, perubahan hormonal, adanya pergaulan bebas antara pria 

dan wanita, kurangnya informasi  seksual, serta adanya penyebaran 

informasi rangsangan seksual dari media massa. Semakin mudahnya 

persebaran informasi melalui media masa melalui televisi, telepon 

genggam, internet membuat informasi semakin sulit untuk dibatasi 

dalam persebarannya. 

Dalam perkembangannya, internet banyak menyuguhkan layanan 

untuk memudahkan pengguna dalam mendapatkan sumber informasi, 

salah satunya adalah media sosial. Saat ini media sosial tidak hanya 

digunakan untuk membagikan informasi tetapi juga sebagai dasar untuk 

membuat pertemanan secara virtual dengan membagikan profil dengan 

membagian foto, video, gagasan, dll (Nasrullah,2016). Menurut Kaplan 

dan Haenlein (2010) media sosial dibagi menjadi enam dan salah satunya 

adalah media jejaring sosial serta media berbagi dimana penggunanya 

dapat mencari pertemanan dengan antar pengguna serta dapat 

membagikan media berupa foto, video, audio.  

Salah satu media jejaring sosial yang dapat menciptakan 

pertemanan serta membagikan foto, video dan audio adalah Instagram. 

Menurut Nasrullah (2016) Instagram merupakan media sosial yang 

menyediakan fitur dimana pengguna dapat mengikuti seseorang atau 

menjadi pengikut seseorang. Kegunaan utama dari Instagram adalah 

sebagai  tempat untuk mengunggah foto dan video. Video yang diunggah 

memiliki batas waktu yaitu selama 60 detik. Pada foto atau video yang 
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diunggah dapat diberikan likes atau komentar. Pengguna dapat melihat 

profil pengguna lain tanpa harus mengikutinya.  

Ada berbagai macam fitur yang disediakan oleh Instagram 

sehingga memudahkan penggunannya untuk berbagi serta mendapatkan 

informasi. Namun dari kemudahan yang disuguhkan untuk berbagi 

informasi, tidak hanya memunculkan dampak positif saja, namun juga 

dampak negatif, salah satunya adalah munculnya akun-akun pribadi 

dalam media sosial yang membagikan konten berbau seksual 

(Hidayatullah, dkk.,  2011). 

Berdasarkan pengamatan peneliti, perkembangan media sosial 

khususnya Instagram di kalangan remaja menunjukkan adanya 

perubahan fungsi atau tujuan penggunaan. Beberapa media sosial 

dimunculkan sebagai sarana interaksi antar individu namun seiring 

perkembangan jaman media sosial tidak hanya sebagai sarana interaksi 

saja. Dewasa ini dengan mudah dapat ditemukaan konten-konten yang 

berseberangan dengan tujuan awal kemunculan media sosial. Konten 

seksual, provokatif, “meme” atau candaan, isu SARA serta konten-

konten yang berbau hal negatif dapat dengan mudah diakses diberbagai 

media sosial masyarakat.  

Berdasarkkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 

beberapa siswa SMA di Semarang, remaja dengan karakteriktik rasa 

ingin tahu yang besar seringkali menggunakan media sosial sebagai 

sarana mencari informasi baik informasi positif maupun informasi 

negatif. Permasalahan yang sering muncul akibat penggunaan media 
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sosial adalah kesalahan dalam mengakses konten-konten negatif. Pada 

akhirnya informasi yang diberikan dari sosial media mengenai 

seksualitas dapat berupa teks, gambar, video, serta adanya bahan 

bercanda berupa gambar yang sering disebut dengan “meme” 

memengaruhi perilaku individu yang mengaksesnya. Pada akhirnya, 

media sosial menjadi media bagi remaja untuk berinteraksi dengan 

pengguna internet lainnya untuk membagi pengalaman seksual mereka, 

dan hal tersebut membuat pengguna lainnya meniru perilaku seksual 

yang ada di media sosial.  

Berdasarkan hasil penelitian dari Lisnawati dan Lestari (2015) 

tentang faktor-faktor perilaku seksual remaja di Cirebon, Lisnawati dan 

Lestari menyatakan bahwa subjek penelitian yang merupakan remaja di 

sebuah SMA di Cirebon mendapatkan informasi tentang perilaku seksual 

dari media cetak maupun elektronik seperti media sosial sebanyak 

60,8%, sedangkan 18,8% subjek yang mendapatkan informasi dari teman 

sebaya, dan 20,4% mendapatkan informasi dari orang tua. Hasil dari 

penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa perilaku seksual remaja 

banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, seperti media cetak dan 

elektronik. Serta memperoleh hal berbau seksualitas dari media sosial, 

televisi, majalah. 

Berdasarkan penelitian dari Vanderbosch, Oosten, & Peter (2015) 

tentang hubungan antara konten seksual di media massa dan sosial, 

menyatakan bahwa media sosial berpotensi untuk menstimulasi 

pengguna media sosial lainnya untuk meniru dan membagikan perilaku 
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seksual mereka di media sosial. Senada dengan hasil penelitian 

Vanderbosch dkk, Pratama dan Setiyaningsih (2015) yang tentang efek 

dari penggunaan media sosial terhadap perilaku seksual remaja di 

Sukoharjo juga menyatakan bahwa ada hubungan penggunaan media 

sosial dengan perilaku seksual remaja. Remaja yang menggunakan 

media sosial cenderung beresiko untuk melakukan perilaku seksual. 

Dari  uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin mudahnya 

media sosial diakses oleh masyarakat, membuat persebaran konten 

seksual di media sosial yang dapat dengan bebas diakses oleh pengguna 

media sosial khususnya remaja. Dari penelitian yang telah dilakukan 

dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaaan media sosial dapat 

mempengaruhi perilaku seksual remaja. 

 

D. Hipotesis    

Ada hubungan positif antara penggunaan media sosial terhadap perilaku 

seksual remaja. Semakin tinggi penggunaan media sosial, semakin sering 

pula perilaku seksual remaja 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah medode 

kuantitatif. Menurut Azwar (2012) metode penelitian kuantitatif lebih 

mengarah kepada analisis dari data-data yang berupa angka (numerik) 

yang diolah menggunakan metode statistika. Pendekatan kuantitatif 

digunakan untuk menguji suatu hipotesis serta untuk menarik 

kesimpulan sebuah probabilitas kesalahan dalam penolakan hipotesis 

nihil. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif akan mendapatkan 

hasil berupa hubungan maupun perbedaan antar variable yang dipilih. 

Jumlah subjek yang digunakan biasa dalam skala besar.   

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat dua variabel yang akan 

diteliti, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. Berikut uraian dari 

variabel yang akan diteliti: 

1. Variabel Bebas   : Penggunaan Media Sosial 

2. Variabel Tergantung  : Perilaku Seksual Remaja 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Penggunaan Media Sosial 

Penggunaan media sosial merupakan perilaku dalam memakai 

salah satu bentuk pengembangan internet yang memungkinkan 

penggunanya untuk berbagi foto atau video dan memiliki fitur-fitur 

lainnya seperti hashtag, follow, like, serta mention. Penggunaan media 

sosial akan diukur dengan menggunakan skala yang terdiri dari aspek-

aspek perilaku meliputi intensitas, frekuensi serta durasi yang kemudian 

akan dikaitkan dengan aspek-aspek dari Instagram yaitu hashtag, follow, 

like, mention, serta komentar. Semakin tinggi nilai atau skor yang 

diperoleh oleh subjek dalam skala penggunaan media sosial, maka 

semakin sering, semakin intens dan semakin banyak waktu yang 

dikeluarkan subjek dalam menggunakan Instagram. Begitu pula 

sebaliknya, semakin rendah nilai skor yang diperoleh oleh subjek, maka 

semakin jarang, semakin tidak intens, dan semakin sedikit waktu yang 

dikeluarkan subjek dalam menggunakan Instagram. 

 

2. Perilaku Seksual Remaja 

Perilaku seksual remaja merupakan segala bentuk tingkah laku 

yang didorong dengan hasrat seksual yang berupa bergandengan, 

berciuman, berkencan hingga bersenggama, yang dilakukan oleh 

individu yang berada dalam masa peralihan dari masa kanak-kanak 

menuju masa dewasa. Perilaku seksual remaja diukur menggunakan 

skala perilaku seksual remaja yang meliputi necking, berciuman, 
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memegang payudara, petting, saling meraba alat kelamin, intercourse, 

oral seks. Peneliti tidak membuat ranking intensitas perilaku seksual. 

Semakin tinggi nilai atau skor yang diperoleh oleh subjek dalam skala 

perilaku seksual remaja, maka semakin sering perilaku seksual dilakukan 

oleh subjek. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah nilai skor yang 

diperoleh oleh subjek, maka semakin jarang perilaku seksual dilakukan 

oleh subjek. 

 

D. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan kesuluruhan objek penelitian yang terdiri 

dari manusia, hewan, tumbuhan, benda, serta peristiwa yang dijadikan 

sebagai sumber data yang memiliki karakteriistik tertentu di dalam 

sebuah penelitian (Nawawi, 1987). Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa SMA “X” di Kota Semarang. Karakteristik subyek 

penelitian yaitu: 

2. Teknik Sampling 

Sampel merupakan bagian atau elemen dari populasi yang 

dipilih sebagai perwakilan dari populasi itu sendiri. Sampel 

merupakan bagian kecil dari populasi. Teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan teknik incidental sampling. Dalam 

teknik ini, pengambilan sampel dilakukan dengan orang yang 
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kebetulan dijumpai, yang cocok dengan kriteria subjek yang sudah 

ditentukan sebagai sumber data. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

kali ini adalah menggunakan skala Likert. Dari skala Likert terdapat dua 

pernyataan sikap yaitu favourable berarti sikap mendukung dari pada 

objek sikap, dan juga unfavourable yang berarti sikap tidak mendukung 

terhadap objek sikap (Azwar, 2012). Namun pada penelitian ini, peneliti 

hanya menggunakan skala favourable, karena penelitian ini berfokus 

pada sikap. Skala yang akan dibagikan bersifat langsung  dan tertutup, 

yang berarti skala diberikan secara langsung kepada subjek, kemudian 

dapat memilih jawaban yang tersedia di dalam skala, sehingga subjek 

tidak bisa menjawab dengan respon seluas-luasnya (Nawawi, 1987). 

Skala yang digunakan pada penelitian kali ini ada dua jenis yaitu skala 

penggunaan media sosial dan skala perilaku seksual. 

1. Skala Penggunaan Media Sosial 

Skala penggunaan media sosial disusun dari dimensi-dimensi 

perilaku, yaitu intensitas, frekuensi serta durasi ketika menggunakan 

media sosial. 

Skala Penggunaan Media Sosial pada penelitian kali ini 

sebanyak 24 item yang terdiri dari satu pernyataan yang mendukung 

objek penelitian. Pilihan jawaban pada Skala Penggunaan Media 
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Sosial meliputi: Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), 

Sangat Tidak Sesuai (STS). Skor yang diberikan menggunakan skala 

satu hingga empat, untuk jawaban (SS) diberi skor 4, skor 3 untuk 

jawaban (S), skor 2 untuk jawaban (TS), skor 1 untuk jawaban (STS). 

Rancangan persebaran item pada Skala Penggunaan Media Sosial 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1 

Blue Print Rancangan Penggunaan Media Sosial 

Dimensi 

Penggunaan 

Media Sosial  

Jumlah Item Total 

Item Hashtag Like Mention Follow 

Intesitas 2 2 2 2 8 

Frekuensi 2 2 2 2 8 

Durasi 2 2 2 2 8 

Total 6 6 6 6 24 

 

2. Skala Perilaku seksual  

Skala ini digunakan untuk mengukur perilaku seksual 

remaja. Pertanyaan yang ada dalam skala ini berdasarkan 

bentuk-betuk perilaku seksual remaja menurut DeLamater dan 

MacCorquodale (dalam Santrock, 2003), yaitu: 

a. Necking: berciuman hingga daerah leher 

b. Berciuman di bibir 

c. Memegang daerah sensitif 

d. Petting: saling menempelkan alat kelamin antara 

perempuan dengan laki-laki. 
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e. Saling meraba-raba alat kelamin 

f. Melakukan hubungan seksual 

g. Melakukan oral seks. 

  Skala Perilaku Seksual Remaja pada penelitian kali ini 

sebanyak 28 item yang terdiri dari dua pernyataan yang 

mendukung objek peneliti. Pilihan jawaban pada Skala Perilaku 

Seksual Remaja meliputi: Sangat Sering (SS), Sering (S), Jarang 

(J), Tidak Pernah (TP). Skor yang diberikan menggunakan skala 

satu hingga empat, untuk jawaban (SS) diberi skor 4, skor 3 

untuk jawaban (S), skor 2 untuk jawaban (J), skor 1 untuk 

jawaban (TP). Rancangan persebaran item pada Skala Perilaku 

Seksual Remaja adalah sebagai berikut: 

Tabel 2 

Blue Print Rancangan Perilaku Seksual Remaja 

Bentuk-Bentuk Perilaku 

Seksual 

Jumlah 

Item 

Necking 4 

Kissing 4 

Meraba Bagian Sensitif 4 

Petting 4 

Meraba Alat Kelamin 4 

Intercourse 4 

Seks Oral 4 

Total 28 

 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana 

akurasi dari sebuah skala dalam menjalankan fungsi 
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pengukurannya. Sebuah pengukuran dapat dikatakan memiliki 

validitas yang tinggi apabila dapat mengahsilkan data yang tepat dan 

akurat kebenarannya dalam memberikan gambaran tentang variabel 

yang sedang diteliti sesuai dengan tujuan pengukuran sendiri. 

Sedangkan pengukuran yang memiliki validitas yang rendah apabila 

hasil pengukurannya menhasilkan data yang tidak relewan dengan 

tujuan pengukurannya sehingga tidak dapat menggambarkan 

gambaran tentang variabel yang  sedang diteliti (Azwar, 2012). 

Menurut Nawawi (1987) validitas merupakan alat pengumpul data 

yang dapat mengungkap data yang diperlukan unttuk memecahkan 

suatu permasalahan. Dengan kata lain alat dapat mengungkapkan 

gejala-gejala yanng sedang diselidiki. 

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan alat ukur 

korelasi produk momen untuk mengukur validitas item dari 

penelitian yang akan peneliti teliti serta dikoreksi menggunakan 

part whole.  

 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan suatu pengukran dimana pengukuran 

tersebut mampu mempu menghasilkan sebuah data. Pengukuran yang 

memiliki reliabilitas tinggi disebut dengan pengukuran yang reliabel. 

Reliabilitas menunjukan sejauh mana pengukuran dapat dipercaya. 

Ketika pengukuran dilakukan beberapa kali terhadap kelompok yang 

sama akan menghasilkan hasil yang relatif sama, selama aspek yang 
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diukur sama. Apabila hasilnya sangat jauh berbeda, maka pengukuran 

tersebut tidak akurat karena konsistensi menjadi syarat bagi akurasi 

(Azwar, 2012). Menurut Nawawi (1987) reliabilitas merupakan alat 

pengumpulan data yang mendasarkan pada tingkat ketepatan alat 

dalam mengungkapkan sebuah gejala dari sekelompok individu 

meskipun dilakukan pada waktu yang berbeda. Reliabilitas dalam 

penelitian kali ini digunakan untuk menguji reliabilitas skala perilaku 

seksual remaja dengan penggunaan media sosial dengan mengunakan 

teknik Alpha Cornbach. 

 

G. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan koefisien Alpha Cronbach karena 

hasil yang diperoleh nantinya lebih teliti. Analisis data yang digunakan 

dalam pelitian kali ini adalah untuk melihat hubungan antara perilaku 

seksual remaja dengan penggunaan media sosial menggunakan teknik 

korelasi Product Moment dari Karl Pearson. Dalam penghitungan uji 

reliabilitas alat ukur, peneliti menggunakan bantuan program komputer 

Satistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 13.0 for windows. 
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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Tahap awal yang perlu dilakukan sebelum melakukan penelitian 

yaitu menentukan tempat pengambilan subjek penelitian terlebih dahulu. 

Tempat penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah SMA “X” 

yang terletak di Semarang. 

Subjek yang diambil adalah Remaja SMA yang duduk di kelas XI, 

karena pada masa tersebut subjek sudah memasuki tingkat remaja akhir. 

Dan remaja yang digunakan oleh peneliti sebagai subjek adalah remaja 

yang sedang berpacaran atau yang sudah pernah berpacaran. 

Adapun alasan peneliti mengambil subjek penelitian di SMA “X” 

adalah: 

1. Berdasarkan obervasi serta wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap siswa-siswi serta guru di SMA “X”, siswa-

siswi di SMA tersebut memiliki permasalahan salah satunya 

di bidang perilaku seksual. Terdapat kasus-kasus yang terjadi 

di siswa-siswi dikarenakan perilaku seksual. 

2. Peneliti sudah memiliki relasi dengan salah satu guru yang 

mengajar di SMA “X”. 
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3. Ciri-ciri subjek di SMA “X” sudah memenuhi syarat untuk 

dilakukannya penelitian ini. 

4. Adanya perijinan dari pihak sekolah SMA “X”. 

B. Persiapan Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan dengan menyusun alat ukur yang 

akan  digunakan serta mendapat perijinan tempat yang digunakan dalam 

pengumpulan data ini. 

1. Permohonan Ijin Penelitian 

Persiapan yang dilakukan oleh peneliti untuk memulai 

penelitian adalah dengan meminta ijin secara informal kepada Bapak  

Wakil Kepala Sekolah bidang Humas di SMA “X”. Semarang. Ketika 

meminta ijin secara informal, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan 

dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di sekolah ini. Dengan 

penjelasan peneliti, wakil kepala sekolah SMA “X” kemudian 

memberikan ijin dan kemudian peneliti menyerahkan surat resmi 

sebagai perijinan secara formal kepada SMA “X” melalui surat nomor 

3308/B.7.3/FP/V/2017 yang selanjutnya peneliti menemui Bapak 

Kepala Sekolah di SMA “X”. Kemudian dari Bapak Kepala Sekolah, 

peneliti diberi ijin untuk melakukan penelitian di SMA tersebut. 

Setelah pihak sekolah memberikan ijin, peneliti kemudian segera 

melakukan penelitian dengan cara membagikan skala kepada subjek 

yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

 



49 

 

 

 

 

2. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan dua alat ukur yaitu Skala 

Penggunaan Media Sosial, serta Skala Perilaku Seksual Remaja. 

Penyusunan skala dibuat berdasarkan indikator-indikator yang 

mempengaruhi setiap variabel sehingga akan menghasilkan skala 

psikologis  yang sesuai dengan teori yang didapatkan. 

a. Skala Penggunaan Media Sosial 

Skala Penggunaan Media Sosial disusun berdasarkan dimensi-

dimensi perilaku yang memengaruhi penggunaan media sosial, 

yang dikaitkan dengan aspek-aspek dari Instagram. Aspek dari 

penggunaan media sosial disusun berdasarkan dimensi dari 

perilaku yaitu: intensitas, frekuensi dan durasi. Dan aspek-aspek 

dari Instagram meliputi hashtag, like, mention, serta follow. Skala 

pengggunaan media sosial terdiri dari 24 item dengan distribusi 

sebagai berikut 

 

Tabel 3 

Distribusi Sebaran Item Skala Penggunaan Media Sosial 

Dimensi 

Penggunaan 

Media Sosial  

Persebaran Item Total 

Item 
Hashtag Like Mention Follow 

Intesitas 11, 15 24, 4 5, 23 20, 6 8 

Frekuensi 1, 18 10, 2 14, 9 19,3 8 

Durasi 12, 21 16, 7 17,8 13, 22 8 

Total 6 6 6 6 24 

 

b. Skala Perilaku Seksual Remaja 
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Skala Perilaku Seksual Remaja disusun sesuai dengan aspek-

aspek yang memengaruhi, yaitu: necking, berciuman, meraba 

daerah sensitif, petting, saling meraba alat kelamin, intercourse, 

oral seks. Skala perilaku seksual remaja terdiri dari 28 item 

dengan distribusi sebaran sebagai berikut: 

Tabel 4 

Distribusi Sebaran Item Skala Perilaku Seksual Remaja 

Aspek Perilaku Seksual 

Remaja 

Persebaran 

Item 
Total Item 

Necking 1,7,28,16 4 

Berciuman 13,2,18,11 4 

Meraba daerah sensitif 21,8,24,14 4 

Petting 3,27,9,25 4 

Saling meraba alat kelamin 15,12,22,5 4 

Intercourse 26,4,19,23 4 

Oral seks 10,20,6,17 4 

Total 28 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan sistem tryout 

terpakai yaitu pengambilan data serta uji coba skala dilakukan secara 

bersamaan. Sistem tryout terpakai digunakan untuk uji validitas, 

reabilitas, uji asumsi serta analisis data.  

Pengambilan data dilakukan selama 1 hari pada hari Selasa, 23 

Juni 2017 yang dilakukan di SMA “X”. Penelitian dilakukan dengan cara 
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menyebarkan skala kepada siswa-siswi SMA “X” Semarang ketika jam 

istirahat, serta jam pulang sekolah supaya tidak mengganggu jam 

pelajaran yang ada. Sistem pegambilan data dilakukan dengan cara 

incidental sampling dimana peneliti menemukan subjek secara kebetulan 

dijumpai dan sesuai dengan syarat subjek penelitian yang telah 

ditentukan yaitu siswa-siswi kelas XI, sedang atau pernah berpacaran, 

serta menggunakan Instagram. Peneliti melakukan pendekatan dengan 

menanyakan pesyaratan yang ada dan apabila sesuai dengan persyaratan, 

maka peneliti memberikan skala dan meminta subjek untuk mengisi dan 

kemudian skala dikembalikan kepada peneliti dan p,eneliti langsung 

memasukkan kedalam kotak.  Selama pengambilan data berlangsung, 

peneliti dibantu oleh teman peneliti. 

 

D. Uji Coba Skala Penelitian 

1. Uji Validitas 

a. Skala Penggunaan Media Sosial 

Hal yang dilakukan untuk menguji validitas skala 

penggunaan media sosial adalah dengan menggunakan uji 

validitas konstrak. Validitas konstrak merupakan validitas 

yang merujuk pada kesesuaian antara hasil alat ukur dengan 

kemampuan yang ingin diukur. Item yang dibuat harus sesuai 

dengan tujuan  terntentu untuk mengungkap tingkatan aspek 

kognitif tertentu pula. Penyusunan item dilakukan didasarkan 

pada kisi-kisi alat ukur. (Azwar, 2016).  
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Uji validitas dalam penelitian ini memiliki taraf 

signifikansi ≤ 0,05. Pada Uji validitas skala penggunaan media 

sosial, dietahui bahwa dari 24 item, terdapat 12 item yang valid 

dan 12 item yang gugur dengan r=<0,235. Koefisien validitas 

item bergerak antara 0,235 sampai dengan 0,561. Sebaran item 

valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 5.  

Tabel 5 

Sebaran Item Valid dan Gugur 

Skala Penggunaan Media Sosial 

Dimensi 

Penggunaan 

Media Sosial  

Persebaran Item Total Item 

Hastag Like Mention Follow Gugur Valid 

Intesitas 11, 15 24, 4* 5*, 23 
20*, 

6* 
4 4 

Frekuensi 1*, 18 10*, 2 14*, 9* 19*,3 5 3 

Durasi 12, 21* 16, 7* 17*,8 13, 22 3 5 

Total 6 6 6 6 12 12 

Keterangan : 

Item Valid : tanpa (*) 

Item Gugur : dengan (*) 

 

b. Skala Perilaku Seksual Remaja 

Hal yang dilakukan untuk menguji validitas skala 

perilaku seksual adalah dengan menggunakan uji validitas 

konstrak. Validitas kontrak merupakan validitas yang merujuk 

pada kesesuaian antara hasil alat ukur dengan kemampuan 

yang ingin diukur. Item yang dibuat harus sesuai dengan tujuan  

terntentu untuk mengungkap tingkatan aspek kognitif tertentu 

pula. Penyusunan item dilakukan didasarkan pada kisi-kisi alat 

ukur. (Azwar, 2016).  
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Uji validitas dalam penelitian ini memiliki taraf 

signifikansi ≤ 0,05. Berdasarkan uji validitas terhadap skala 

perilaku seksual remaja yang dilakukan peneliti, diketahui 

bahwa dari 28 item yang ada, terdapat 25 item valid dan 3 item 

gugur dengan  r=<0,235.  Koefisien validitas item bergerak 

antara 0,242 sampai dengan 0,736 Sebaran item valid dan 

gugur dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6 

Sebaran Item Valid dan Gugur 

Skala Perilaku Seksual 

 

Aspek Perilaku Seksual 

Remaja 

Persebaran 

Item 

Total Item 

Gugur Valid 

Necking 1,7,28*,16 1 3 

Berciuman 13,2,18,11* 1 3 

Meraba daerah sensitif 21,8,24,14 0 4 

Petting 3,27,9,25 0 4 

Saling meraba alat kelamin 15,12,22,5 0 4 

Intercourse 26,4,19,23 0 4 

Oral seks 10,20,6,17* 1 3 

Total 3 24 

Keterangan : 

Item Valid : tanpa (*) 

Item Gugur : dengan (*) 

   

 

2. Uji Reliabilitas Skala 

a. Reliabilitas Skala Penggunaan Media Sosial 
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Uji Reliabilitas dilakukan berdasakan jumlah item yang  

valid. Hasil dari uji reliabilitas menunjukkan bahwa koefisien 

Alpha Cronbach reliabilitas skala Penggunaan Media Sosial 

sebesar 0,738. Hasil selengkapnya  bisa dilihat pada halaman 

89. 

b. Reliabilitas Skala Perilaku Seksual Remaja 

Uji Reliabilitas dilakukan berdasakan jumlah item yang  valid. 

Hasil dari uji reliabilitas menunjukkan bahwa koefisien Alpha 

Cronbach reliabilitas skala Perilaku Seksual Remaja sebesar 

0,920. Hasil selanjutnya bisa dilihat pada halaman 85. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum uji hipotesis 

adalah melakukan uji asumsi. Uji asumsi terdiri dari uji normalitas serta 

uji linieritas. Uji asumsi digunakan untuk menguji distribusi data, serta 

melihat apakah persebaran item normal atau tidak. Sedangkan uji 

liniaritas adalah untuk melihat apakah hubungan antar kedua variabel 

liniar atau tidak.  

a. Uji Normalitas 

1. Penggunaan Media Sosial 

Uji normalitas Penggunaan Media Sosial diperoleh dari nilai uji 

Kolmogorov-Smirnov. Hasil perhitungan normalitas 

menunjukkan hasil K-S Z= 0,462 (p > 0,05) yang berarti 

persebaran item dari penggunaan media sosial adalah normal. 

Hasil selanjutnya dapat dilihat pada halaman 92. 

2. Perilaku Seksual Remaja 

Uji normalitas Perilaku Seksual Remaja diperoleh dari 

nilai uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil perhitungan normalitas  

menunjukkan hasil K-S Z=  0, 738 (p > 0,05) yang berarti 
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bahwa persebaran item dari perilaku seksual remaja adalah 

normal. Hasil selanjutnya dapat dilihat pada halaman 92. 

 

b. Uji Lineritas 

Hasil uji linearitas menunjukkan korelasi yang tidak linier 

antara variabel Perilaku Penggunaan Media Sosial dengan . Hal ini 

ditunjukkan dengan F = 2,083 dengan p > 0,05 yang berarti tidak 

terdapat hubungan linier antara Perilaku Seksual Remaja dengan 

Penggunaan Media Sosial. Hasil selanjutnya dapat dilihat pada 

halaman 96. 

 

2. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi, selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis menggunakan product moment dari Pearson yang dihitung 

menggunakan  program komputer Statistical Package for Social 

Science (SPSS). Koefisien korelasi yang diperoleh antara perilaku 

seksual remaja dengan penggunaan media sosial adalah sebesar r=  

0,204 dengan p > 0,05 yang berarti tidak adanya  hubungan antara 

penggunaan media sosial dengan perilaku seksual remaja. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis pada penelitian ini tidak diterima. 

Hasil selanjutnya dapat dilihat pada halaman 99. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis menggunakan product moment, diperoleh 

hasil bahwa hipotesis yang diajukan tidak dapat diterima yaitu tidak 

adanya hubungan antara perilaku menggunakan sosial media dengan 

perilaku seksual remaja dengan hasil perhitungan korelasi product 

moment Pearson diperoleh r = 0,204 dimana p > 0,05 yang 

menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara kedua variabel  

tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Pujiningtyas (2014) yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan 

antara sumber informasi dengan perilaku seksual remaja dikarenakan 

remaja pada responden penelitian tersebut menggunakan  media sosial 

untuk melakukan komunikasi dan diskusi dengan orang lain. 

Sedangkan pada penelitian ini menujukkan bahwa media sosial tidak 

digunakan subjek sebagai sumber informasi mengenai perilaku seksual 

saja melainkan melakukan hal lain. Pujiningtyas (2014) juga 

menyatakan bahwa penggunaan media sosial tidak hanya digunakan 

sebagai penyedia informasi dalam hal seksualitas saja, namun media 

sosial digunakan sebagai tenpat untuk berkomunikasi dengan orang lain 

serta berkomunikasi dengan lawan jenis. Selain itu ada berbagai macam 

media sosial yang digunakan pada remaja di jaman sekarang seperti 

Facebook, Twitter, Instagram, Path, Whatsapp, dll. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada berbagai macam media sosial yang dapat 

digunakan sehingga dengan menggunakan salah satu media sosial saja 

belum dapat mewakili semuanya. 
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 Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Lisnawati dan 

Lestari (2015), persebaran informasi mengenai seksualitas dapat 

melalui orang tua, teman sebaya serta media massa. Media massa 

menjadi salah satu pilihan remaja dalam mengakses informasi 

mengenai seksualitas, namun dalam penggunaannya, remaja tidak 

hanya memilih media sosial sebagai sarana untuk memenuhi 

keingintahuan tersebut namun remaja juga  memilih televisi, majalah 

dll. Menurut Santrock (2007), tayangan seks secara ekplisit dapat 

ditemukan pada tayangan TV, video lirik lagu dari musik yang sedang 

populer. Sebuah studi menunjukkan bahwa remaja yang sering 

menonton TV secara eksplisit mengandung adegan seksual cenderung 

melakukan hubungan seksual dibanding remaja yang tidak menonton 

TV. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ybarra, Strasburger dan 

Mitchell (2014) menyatakan bahwa Internet bukanlah satu-satunya 

media yang dapat menyuguhkan konten pornografi. Terdapat media 

lain yang dapat menyuguhkan konten pornografi, seperti contohnya 

adalah televisi. Didalam penelitian ini menjelaskan bahwa televisi serta 

film dapat memberikan dampak yang lebih buruk terhadap remaja. 

Durasi tayangan dari televisi maupun film lebih lama dibanding dengan 

media sosial khususnya Instagram sehingga tidak besar dampaknya 

terhadap perilaku seksual remaja. 

Sarwono (2000) menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang 

memengaruhi perilaku seksual remaja adalah kebutuhan biologis, 
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pengetahuaan yang rendah, norma, penundaan usia perkawinan, , 

lingkungan, hubungan dengan orang tua, pengaruh persebaran 

informasi melalui media massa. Dari uaraian diatas dapat diketahui 

bahwa terdapat berbagai macam faktor yang dapat memengaruhi 

perilaku seksual remaja. Dalam penelitian kali ini, perilaku seksual dari 

subjek tidak dikarenakan adanya sumber informasi yang berlebihan 

namun dikarenakan hal diluar itu sehingga hipotesis pada penelitian ini 

tidak terbukti. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari peneliti, siswa-

siswi pada SMA “X” banyak yang sudah melakukan perilaku seksual 

namun kebanyakan masih dalam taraf bergandengan, berciuman dan 

berpelukan. Ada beberapa anak yang sudah pernah melakukan perilaku 

seksual hingga intercourse namun hanya sebagian kecil saja. Untuk 

penggunaan media sosial sendiri, siswa-siswi SMA “X” menggunakan 

berbagai macam media sosial, mulai dari  LINE, Whatsapp, Path, 

Instagram, Twitter, Facebook, dll. Namun dalam penggunaannya, 

bersifat positif. Siswa-siswi SMA “X” menggunakan media sosial 

untuk berkomunikasi dengan teman, mencari teman baru, serta bermain 

games, sehingga media sosial yang mereka gunakan tidak 

mempengaruhi perilaku seksual mereka. 

Berdasar hasil ini, maka dapat diketahui bahwa siswa-siswi SMA 

“X” tidak menggunakan media sosial sebagai sumber informasi 

mengenai seksualitas dan penggunaan media sosial tidak memiliki 
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hubungan dengan perilaku seksual mereka. Sehingga hasil penelitian 

ini tidak terbukti. 

Hasi penelitian terhadap variabel penggunaan media sosial 

diperoleh rata-rata empirik (Me) sebesar 30,3 dengan Standar Deviasi 

(SD) sebesar 5,12 maka diperoleh untuk penggunaan media sosial, 

kategori rendah sejumlah 4 orang, kategori sedang sejumlah 36 orang, 

kategori tinggi sejumlah 10 orang. Dapat dilihat bahwa sebagian besar 

untuk pengguna media sosial masuk dalam kategori sedang. Sedangkan 

rata-rata hipotetik (Mh) sebesar 30 dengan Standar Deviasi Hipotetik 

(SDh) sebesar 6 sehingga masuk ke dalam kategori sedang.  

Hasil penelitian untuk variabel perilaku seksual diperoleh rata-rata 

empirik (Me) sebesar 58,5 dengan Standar Deviasi (SD) sebesar 13,37 

maka diperoleh untuk perilaku seksual remaja, kategori rendah 

sejumlah 11 orang, kategori sedang sejumlah 27 orang, kategori tinggi 

sejumlah 12 orang. Dapat dilihat bahwa sebagian besar untuk perilaku 

seksual remaja masuk dalam kategori sedang. Sedangkan rata-rata 

hipotetik sebesar 25 dengan Standar Deviasi Hipotetik (SDh) sebesar 

12,5 sehingga masuk dalam kategori tinggi. 

Berdasarkan ulasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

media sosial tidak memberikan kontribusi penting terhadap perilaku 

seksual remaja. Tingginya penggunaan media sosial tidak memiliki 

hubungan dengan perilaku seksual remaja. 

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan yang dapat 

memengaruhi hasil penelitian ini, yaitu: 
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1. Tidak adanya perbedaan angket perilaku seksual antara laki-laki 

dan perempuan, sedangkan menurut Lisnawati dan Lestari 

(2015) terdapat perbedaan hormonal antara laki-laki dan 

perempuan yang menyebabkan perbedaan pula pada hasrat 

seksual antara laki-laki dan perempuan, sehingga angket yang 

dibagikan kurang sesuai. 

2. Terdapat kesalahan dalam pilihan jawaban pada angket yang 

dibagikan kepada subjek yaitu Sangat Setuju, Setuju, Tidak 

Setuju, dan Sangat Tidak Setuju yang seharusnya Sangat Sesuai, 

Sesuai, Tidak Sesuai dan Sangat Sesuai. 

3. Tidak adanya pembobotan pada angket perilaku seksual ringan  

dan perilaku seksual berat. 

4. Pada saat penelitian, pengisian angket dilakukan pada jam 

istirahat sekolah sehingga mungkin menyebabkan kurangnya 

privasi ketika mengisi angket sehingga menyebabkan subjek 

kurang merasa nyaman untuk mengisi secara jujur.  

5. Adanya hubungan penggunaan media sosial dengan perilaku 

seksual yang tidak linear. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada 

hubungan antara penggunaan media sosial khususnya Instagram dan 

perilaku seksual remaja.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, maka 

peneliti mengemukakan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Orang Tua 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa rata-rata remaja 

melakukan perilaku seksual dengan tahap sedang, namun terdapat 12 

orang yang melakukan perilaku seksual pada tingkatan tinggi, sehingga 

hal ini dapat menjadi perhatian bagi orang tua untuk menjaga perilaku 

seksual anaknya agar tidak terjerumus pada pergaulan seks bebas. Selain 

itu, pada penelitian ini ditemukan rata-rata remaja menggunakan media 

sosial pada taraf sedang, namun terdapat 10 orang yang menggunakan 

media sosial pada tingkatan tinggi, sehingga orang tua dapat membatasi 

penggunaan media sosial agar remaja dapat menggunakan media sosial 

dengan bijak. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam meneliti perilaku 

seksual disarankan dapat membedakan angket perilaku seksual untuk  

laki-laki dan perempuan karena adanya perbedaan hormonal antara laki-

laki dan perempuan. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan 

pembobotan antara perilaku seksual ringan dan perilaku seksual berat 

supaya tidak terjadi bias. 
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LAMPIRAN A 

SKALA PENELITIAN 

A-1 SKALA PERILAKU SEKSUAL REMAJA 

A-2 SKALA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL 
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NO : 

KELAS : 

SEKOLAH : 

JENIS KELAMIN : L/P 

PETUNJUK PENGISIAN 

Berikut ini adalah sejumlah pernyataan dan setiap pernyataan terdapat empat pilihan 

jawaban. Berikan tanda (V) pada kotak pilihan yang Anda anggap paling sesuai dengan 

keadaan yang sesungguhnya pada diri Anda: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

Dalamskala ini tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah benar apabila Anda 

menjawabnya dengan jujur. Kerahasiaan identitas dan jawaban Anda dijamin oleh 

peneliti oleh karena itu jangan ada nomor yang tidak diisi. 

Contoh: 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Saya menggunakan social media V    

Contoh diatas menujukkan bahwa Anda sebagai pengguna media social 

Selamat Mengerjakan!! 

 

A1 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Setiap kali saya mengupload foto, saya 

menggunakan hashtag supaya orang 

dapat melihat update-an saya. 

    

2 Dalam sehari saya bisa membuka 

instagram untuk menge-like foto atau 

video orang lain beberapa kali. 

    

3 Saya sering mem-follow akun artis atau 

orang yang saya sukai. 

    

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

4 Saya tidak menghiraukan lingkungan 

disekitar saya saat sedang me-like 

unggahan orang lain. 
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5 Saya langsung membalas mention-an 

teman saya melalui komentar meskipun 

saya sedang sibuk. 

    

6 Saya memposting foto yang kontrovesrial 

supaya banyak yang mem-follow saya. 

    

7 Sampai saat ini saya secara rutin 

membuka instagram untuk memberikan 

likes  pada foto atau video orang yang 

saya sukai. 

    

8 Saya menghabiskan waktu beberapa jam 

untuk menanggapi setiap mention yang 

diberikan teman saya. 

    

9 Saya sering menanggapi mention-an 

teman untuk mengomentari sebuah foto 

atau video orang lain. 

    

10 Saya sering menyempatkan waktu untuk 

menge-like foto orang paling tidak sehari 

sekali. 

    

11 Saya menggunakan banyak hastag 

supaya unggahan foto saya lebih 

diperhatikan pengguna lain. 

    

12 Saya mengabiskan waktu beberapa jam 

untuk mencari unggahan orang lain 

menggunakan hastag. 

    

13 Selama sehari saya menghabiskan waktu 

beberapa jam untuk mem-follow akun 

yang menarik bagi saya 

    

14 Saya sering me-mention teman saya 

dalam unggahan foto atau video orang 

lain yang menarik supaya dia dapat 

melihat unggahan foto atau video 

tersebut. 

    

15 Saat mencari foto menggunakan hastag, 

saya akan terus men-scrolldown hasil 

pencarian dari hastag, hingga saya puas. 

    

16 Saya menghabiskan waktu beberapa jam 

untuk membuka timeline dan 

memberikan likes. 

    

17 Saya menghabiskan waktu yang lama 

untuk me-mention teman-teman saya 

supaya mereka dapat melihat foto atau 

video yang menarik. 

    

18 Untuk melihat foto atau akun orang lain, 

saya sering menggunakan hashtag. 
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19 Saya sering mem-follow akun orang yang 

tidak saya kenal. 

    

20 Saya mem-follow akun secara acak 

supaya follower saya bertambah. 

    

21 Dalam sehari saya me-scrollingdown 

hasil pencarian hastag dalam waktu yang 

lama. 

    

22 Saya menghabiskan waktu beberapa jam 

untuk memilah akun yang akan saya 

follow. 

    

23 Saya merasa mention-an teman saya 

harus segera ditanggapi agar saya 

dianggap selalu up to date. 

    

24 Saat sedang asik  me-like unggahan 

teman, saya tidak melakukan hal lain 

secara bersamaan. 
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NO : 

KELAS : 

SEKOLAH : 

JENIS KELAMIN : L/P 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

Berikut ini adalah sejumlah pernyataan dan setiap pernyataan terdapat empat pilihan 

jawaban. Berikan tanda (V) pada kotak pilihan yang menujukkan tingkat frekuensi yang 

Anda  lakukan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya pada diri Anda: 

SS : Sangat Sering 

S : Sering 

J : Jarang 

TP : Tidak Pernah 

Dalamskala ini tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah benar apabila Anda 

menjawabnya dengan jujur. Kerahasiaan identitas dan jawaban Anda dijamin oleh 

peneliti oleh karena itu jangan ada nomor yang tidak diisi. 

Contoh: 

NO PERNYATAAN SS S J TP 

1 Saya mencium kening pacar saya V    

Contoh diatas menunjukkan bahwa Anda Sangat Sering mencium kening Pacar Anda. 

 

 

A2 

NO PERTANYAAN SS S J TP 

1 Ketika saya berduaan dengan pacar, saya 

mencium pacar saya hingga ke leher 

    

2 Untuk melepas rindu, saya dan pacar saya 

saling berciuman bibir menggunakan 

lidah. 
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3 Saat berduaan saya menggesekkan alat 

kelamin saya ke alat kelamin pacar saya. 

    

4 Saya menjadwalkan kapan saja waktu 

ntuk melakukan hubungan intim dengan 

pacar  

    

 

NO 

 

PERNYATAAN 

 

SS 

 

S 

 

J 

 

TP 

6 Untuk saling memuaskan hasrat, saya dan 

pacar saya saling memasukkan alat 

kelamin pacar ke dalam mulut saya 

    

7 Ketika ada kesempatan, saya mencium 

bagian leher pacar saya hingga 

meningggalkan bekas. 

    

8 Untuk saling merangsang hasrat seksual, 

saya mencium telinga pacar saya. 

    

9 Saya sengaja mengatur waktu  supaya 

dapat menggesekan alat kelamin saya 

dengan pacar saya. 

    

10 Ketika melakukan hubungan intim 

dengan pacar, saya menempelkan mulut 

saya ke alat kelaminnya. 

    

11 Setiap bertemu, saya selalu berciuman 

bibir dengan pacar saya. 

    

12 Ketika sedang bermesraan saya 

memuaskan pacar saya dengan 

memainkan alat kelaminnya. 

    

13 Ketika ada kesempatan saya mencium 

bibir pacar saya. 

    

14 Saya dan pacar saya saling mencium 

tengkuk satu sama lain. 

    

15 Saya sengaja meraba alat kelamin pacar 

saya. 

    

16 Saya dan pacar saya saling meraba dan 

mencium bagian leher hingga ke telinga. 

    

17 Saya memainkan alat kelamin pacar 

dengan menggunakan mulut saya 

    

18 Untuk menjaga kemesraan saya mencium 

bibir pacar saya. 

    

19 Ketika sedang merayakan hari spesial, 

saya melakukan hubungan intim dengan 

pacar saya. 

    

20 Saya membantu pacar saya bermasturbasi 

dengan menggunakan mulut saya. 
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21 Saya membiarkan pacar saya untuk 

meraba bagian dalam paha saya. 

    

22 Ketika sedang berciuman saya 

membiarkan pacar saya meraba alat 

kelamin saya. 

    

23 Saya menuruti keinginan pacar untuk 

melakukan hubungan intim. 

    

24 Saya memperbolehkan pacar saya untuk 

menjilat dan mencium telinga saya. 

    

25 Pacar saya sering menggesekkan alat 

kelaminnya ke alat kelamin saya. 

    

26 Untuk menunjuukan rasa cinta, saya 

melakukan hubungan intim dengan pacar 

saya. 

    

27 Saat sedang ada kesempatan saya dan 

pacar saya saling menggesekkan alat 

kelamin. 

    

28 Untuk merangsang pacar saya, saya 

menjilati lehernya. 
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LAMPIRAN B 
DATA TRY OUT TERPAKAI 

B-1 DATA SKALA PERILAKU SEKSUAL REMAJA DAN 

PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL 
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x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 total xtot  valid

1 1 4 4 2 2 1 3 1 3 4 1 1 1 4 3 4 4 2 3 1 1 2 2 3 57 28

2 3 4 4 1 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 1 3 2 2 3 3 73 39

3 1 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 61 30

4 2 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 2 2 65 32

5 2 4 4 2 3 1 4 2 3 4 1 1 2 2 3 4 2 3 2 2 1 4 3 3 62 34

6 3 4 4 4 2 1 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 4 70 37

7 3 3 3 3 2 2 4 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 3 2 1 1 48 18

8 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 55 26

9 1 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 1 4 63 30

10 2 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 4 4 3 3 2 2 3 67 32

11 2 4 3 3 4 1 4 3 4 4 1 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 66 32

12 2 4 3 2 2 1 4 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 4 3 69 37

13 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 1 3 3 4 3 2 65 33

14 3 3 2 2 1 1 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 56 26

15 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 1 1 1 2 3 3 59 32

16 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 52 26

17 1 3 3 2 2 1 2 3 3 3 1 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 63 33

18 3 4 4 4 3 3 2 3 1 4 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 1 3 3 3 71 38

19 2 3 2 3 2 4 4 3 4 4 2 1 1 3 2 4 3 2 3 1 1 3 3 3 63 29

20 3 4 2 3 2 1 2 1 3 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 3 4 2 1 3 63 29

21 3 4 2 2 3 1 2 1 1 3 3 1 1 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 1 56 27

22 1 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 4 1 2 3 2 2 4 3 3 66 36

23 1 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 2 3 3 68 36

24 2 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 1 3 4 3 4 3 3 66 36

25 1 3 3 3 2 1 2 2 3 3 1 1 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 45 21

26 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 1 1 4 1 1 3 2 2 2 2 1 1 4 2 49 26

27 2 3 4 2 2 1 3 1 2 3 1 3 2 4 3 2 2 3 2 1 2 2 1 3 54 28

28 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 1 1 3 4 3 4 73 39

29 2 2 2 2 3 2 3 1 1 4 1 1 1 2 3 3 2 1 2 1 1 1 2 2 45 20

30 2 3 2 4 2 1 3 2 2 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 44 20

31 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 59 26

32 2 4 3 2 4 3 4 4 2 4 1 3 3 2 3 4 3 3 2 1 3 3 3 3 69 37

33 2 2 2 3 2 4 4 4 3 3 2 2 2 3 2 1 1 2 3 4 3 3 3 2 62 27

34 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 1 1 2 3 64 30

35 2 3 3 2 2 1 3 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 57 29

36 2 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 3 62 31

37 2 3 3 2 2 1 3 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 57 29

38 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 59 31

39 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 62 32

40 2 3 2 2 3 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 52 26

41 4 3 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 68 34

42 3 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 3 4 3 3 2 2 56 26

43 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 75 41

44 3 1 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 1 3 2 2 2 3 2 54 26

45 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 1 2 3 4 3 3 2 3 1 3 3 4 4 1 65 32

46 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 1 1 1 1 2 2 64 33

47 2 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 2 3 4 4 2 2 2 3 3 3 2 2 1 58 27

48 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 1 1 1 3 4 4 3 2 2 2 1 2 1 57 27

49 2 3 2 3 1 1 1 2 3 4 3 2 4 3 2 1 1 2 2 3 3 3 3 4 58 31

50 2 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 1 2 3 3 3 2 3 1 1 1 2 3 60 30
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y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 y21 y22 y23 y24 y25 y26 y27 y28 total ytot valid

1 1 3 3 1 2 1 2 3 1 1 4 2 4 2 2 3 1 4 2 3 3 3 1 3 2 1 3 2 63 56

2 2 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 4 2 4 3 2 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 79 72

3 2 2 2 3 2 1 2 3 3 2 4 1 4 1 2 1 1 4 2 2 4 3 3 3 2 3 2 1 65 59

4 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2 48 42

5 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 3 3 1 4 1 2 1 1 3 2 1 3 1 1 1 2 47 42

6 1 1 1 2 2 1 3 3 1 1 3 1 4 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 46 41

7 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 1 4 3 76 68

8 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 4 4 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 51 45

9 3 3 2 2 2 2 3 4 1 2 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 67 59

10 3 3 2 2 3 1 3 3 1 1 2 2 3 4 2 4 1 3 1 1 3 3 1 4 1 1 2 3 63 57

11 3 3 1 1 2 1 4 4 1 1 3 1 4 3 2 4 1 3 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1 57 52

12 4 4 2 3 3 1 3 3 2 1 4 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 4 2 4 3 3 3 3 80 71

13 3 3 3 2 3 1 3 3 1 1 4 2 4 4 2 3 1 4 2 1 3 3 3 4 2 3 2 3 73 65

14 3 3 2 2 3 1 3 4 1 1 4 2 3 4 3 4 2 4 2 2 4 3 3 1 3 2 3 4 76 66

15 3 3 1 2 3 1 4 4 2 3 3 2 3 4 3 1 3 4 2 1 3 4 2 3 3 4 3 2 76 68

16 2 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 44 38

17 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 1 2 2 3 3 3 4 3 3 2 1 2 81 75

18 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 86 78

19 2 3 2 3 4 3 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 1 3 3 1 4 2 3 2 1 3 4 4 83 74

20 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 2 4 3 3 4 4 1 4 3 1 4 3 3 4 2 3 4 3 86 80

21 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 2 3 80 71

22 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 4 2 4 4 3 4 1 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 83 75

23 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 4 2 4 3 4 2 3 2 1 4 3 3 4 2 3 3 1 82 75

24 3 3 1 1 2 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 1 4 4 3 4 2 4 3 4 2 2 1 83 77

25 4 4 2 1 2 1 3 3 2 1 4 2 4 4 3 3 1 3 1 1 3 3 1 2 2 1 1 3 65 57

26 3 3 1 1 2 1 3 4 1 1 4 1 4 3 1 4 1 4 1 1 3 2 1 3 1 1 1 3 59 51

27 2 4 4 3 2 4 3 4 3 3 2 4 4 2 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 88 80

28 2 2 3 2 2 4 2 2 2 4 1 3 3 1 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 70 65

29 4 4 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 4 4 1 4 1 4 2 1 1 1 1 4 1 1 1 4 58 49

30 3 4 1 2 2 2 2 3 1 1 4 1 4 2 1 2 1 4 1 2 3 1 2 3 2 2 1 2 59 52

31 2 3 1 2 2 1 3 3 2 2 4 2 3 3 2 4 2 4 2 2 4 3 3 3 2 3 2 3 72 63

32 2 4 2 2 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 4 2 75 67

33 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 1 2 4 2 2 3 2 1 1 1 1 2 3 61 54

34 3 3 2 1 2 1 3 4 1 1 3 2 4 4 2 3 1 4 2 1 3 2 2 3 2 2 2 1 64 59

35 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 40 34

36 1 3 1 1 2 3 1 2 1 2 3 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 51 43

37 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 3 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 43 38

38 2 3 1 1 2 2 2 1 1 3 2 3 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 47 40

39 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3 1 3 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 47 41

40 3 3 2 1 2 1 3 4 1 1 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 65 57

41 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 41 34

42 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 2 79 73

43 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 68 61

44 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 44 36

45 3 2 2 2 3 4 3 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 3 2 71 65

46 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 70 62

47 2 2 2 2 3 3 2 3 1 1 2 3 3 2 2 2 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 59 51

48 2 2 2 3 4 1 4 4 4 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 2 3 2 1 72 68

49 2 2 3 4 3 2 2 2 2 1 1 1 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 66 61

50 2 3 2 3 2 2 3 1 1 1 2 3 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 1 2 3 4 4 3 66 58
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LAMPIRAN C 
VALIDITAS DAN REABILITAS 

C-1 Validitas dan Reabilitas Skala Perilaku Seksual Remaja 

C-2 Validitas dan Reliabilitas Skala Penggunaan Media Sosial 
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SKALA PERILAKU SEKSUAL REMAJA 

 

PUTARAN 1 

Reliability 
 

[DataSet0]  

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.911 28 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

y1 62.96 179.876 .434 .909 

y2 62.64 180.358 .414 .909 

y3 63.54 175.682 .599 .906 

y4 63.54 175.233 .601 .906 

y5 63.20 173.184 .730 .904 

y6 63.62 176.363 .464 .908 

y7 62.78 176.542 .576 .907 

y8 62.60 177.469 .498 .908 

y9 63.74 174.196 .637 .905 

y10 63.72 176.165 .524 .907 

y11 62.48 187.316 .078 .915 

y12 63.32 173.038 .634 .905 

y13 62.30 184.010 .277 .911 

y14 62.64 177.460 .419 .909 

y15 63.20 171.633 .667 .905 

y16 62.86 178.245 .374 .910 

y17 63.82 186.640 .121 .914 

y18 62.52 182.581 .259 .912 

y19 63.64 174.970 .723 .905 

y20 63.72 179.022 .443 .909 

y21 62.88 171.047 .666 .905 

y22 63.12 170.761 .692 .904 

y23 63.46 171.968 .643 .905 

y24 62.96 179.223 .435 .909 

y25 63.50 175.316 .656 .905 

y26 63.34 173.943 .573 .906 

y27 63.20 175.878 .510 .908 

y28 63.20 185.265 .184 .913 
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PUTARAN 2 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y12 y13 y14 y15 y16 y18 y19 y

20 y21 y22 y23 y24 y25 y26 y27 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

  

Reliability 
 

[DataSet0]  

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.920 25 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

y1 55.96 169.549 .414 .918 

y2 55.64 170.521 .370 .919 

y3 56.54 164.825 .611 .915 

y4 56.54 164.294 .617 .915 

y5 56.20 162.531 .736 .913 

y6 56.62 165.424 .476 .918 

y7 55.78 165.604 .591 .916 

y8 55.60 166.694 .503 .917 

y9 56.74 162.931 .669 .914 

y10 56.72 165.022 .547 .916 

y12 56.32 162.712 .625 .915 

y13 55.30 173.153 .277 .920 

y14 55.64 167.011 .410 .919 

y15 56.20 161.061 .671 .914 

y16 55.86 168.041 .356 .920 

y18 55.52 172.173 .242 .922 

y19 56.64 164.235 .732 .914 

y20 56.72 168.247 .446 .918 

y21 55.88 160.557 .667 .914 

y22 56.12 160.230 .695 .913 

y23 56.46 160.988 .663 .914 

y24 55.96 168.202 .449 .918 

y25 56.50 164.622 .661 .915 

y26 56.34 163.535 .567 .916 

y27 56.20 165.592 .497 .917 
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SKALA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL 

 

PUTARAN 1 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x

18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

Reliability 
 

[DataSet0]  

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.726 24 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x1 58.38 52.485 .125 .726 

x2 57.54 50.743 .305 .715 

x3 57.74 49.666 .334 .712 

x4 58.00 53.020 .089 .728 

x5 58.12 51.373 .228 .720 

x6 58.64 51.745 .129 .728 

x7 57.72 51.063 .227 .720 

x8 58.24 49.492 .383 .709 

x9 57.92 51.749 .183 .723 

x10 57.54 52.009 .167 .724 

x11 58.46 47.437 .462 .700 

x12 58.40 47.224 .568 .694 

x13 58.16 48.831 .323 .712 

x14 57.94 52.180 .150 .725 

x15 58.04 50.284 .295 .715 

x16 57.90 49.276 .335 .712 

x17 58.10 51.357 .164 .725 

x18 58.30 50.786 .352 .713 

x19 58.28 52.247 .092 .731 

x20 58.34 51.290 .162 .726 

x21 58.36 51.419 .153 .727 

x22 58.34 48.188 .407 .705 

x23 58.20 49.633 .352 .711 

x24 58.06 48.017 .467 .701 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=x2 x3 x8 x11 x12 x13 x15 x16 x18 x22 x23 x24 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 
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  /SUMMARY=TOTAL. 
 

PUTARAN 2 

Reliability 
 

[DataSet0]  

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.738 12 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x2 27.20 24.082 .235 .735 

x3 27.40 23.061 .304 .729 

x8 27.90 23.357 .297 .729 

x11 28.12 22.026 .374 .720 

x12 28.06 21.282 .561 .696 

x13 27.82 21.742 .375 .721 

x15 27.70 23.031 .326 .726 

x16 27.56 22.170 .382 .719 

x18 27.96 24.039 .290 .730 

x22 28.00 21.959 .388 .718 

x23 27.86 22.245 .432 .713 

x24 27.72 21.634 .481 .706 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y

18 y19 y20 y21 y22 y23 y24 y25 y26 y27 y28 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 
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LAMPIRAN D 
UJI ASUMSI 

D-1 UJI NORMALITAS 

D-2 UJI LINEARITAS 
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NORMALITAS 

NPar Tests 
 

[DataSet0]  
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  penggunaan_me

dia_sosial 

Perilaku_seksual

_remaja 

N 50 50 

Normal Parametersa Mean 30.30 58.50 

Std. Deviation 5.120 13.379 

Most Extreme Differences Absolute .120 .097 

Positive .070 .097 

Negative -.120 -.086 

Kolmogorov-Smirnov Z .852 .684 

Asymp. Sig. (2-tailed) .462 .738 

a. Test distribution is Normal.   

    

 
 

GRAPH 

  /HISTOGRAM(NORMAL)=penggunaan_media_sosial. 
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Graph 
 

[DataSet0]  

 
 

 
 

GRAPH 

  /HISTOGRAM(NORMAL)=Perilaku_seksual_remaja. 
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Graph 
 

[DataSet0]  
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LINEARITAS 

 

Curve Fit 
 

[DataSet0]  
 

Model Description 

Model Name MOD_1 

Dependent Variable 1 Perilaku_seksual_remaja 

Equation 1 Linear 

Independent Variable penggunaan_media_sosial 

Constant Included 

Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 

 

 

Case Processing Summary 

 N 

Total Cases 50 

Excluded Casesa 0 

Forecasted Cases 0 

Newly Created Cases 0 

a. Cases with a missing value in any 

variable are excluded from the 

analysis. 
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Variable Processing Summary 

  Variables 

  Dependent Independent 

  Perilaku_seksual

_remaja 

penggunaan_me

dia_sosial 

Number of Positive Values 50 50 

Number of Zeros 0 0 

Number of Negative Values 0 0 

Number of Missing Values User-Missing 0 0 

System-Missing 0 0 

 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:Perilaku_seksual_remaja    

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear .042 2.083 1 48 .155 42.353 .533 

The independent variable is penggunaan_media_sosial.   
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LAMPIRAN E 

ANALISIS DATA 
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ANALISIS DATA 

 

Correlations 
 

[DataSet0]  
 

Correlations 

  penggunaan_me

dia_sosial 

Perilaku_seksual

_remaja 

penggunaan_media_sosial Pearson Correlation 1 .204 

Sig. (1-tailed)  .078 

N 50 50 

Perilaku_seksual_remaja Pearson Correlation .204 1 

Sig. (1-tailed) .078  

N 50 50 
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LAMPIRAN F 

PERIJINAN 

F-1 SURAT IJIN PENELITIAN 

F-2 SURAT BUKTI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filename: 
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[17] (23 matches, 0.9%/1.6%) from a PlagScan document of your organisation...ania Nastiti.docx" dated 2017-02-21 
(+ 1 documents with identical matches) 
[19] (21 matches, 0.9%/1.5%) from a PlagScan document of your organisation...07 Regina Ayu.doc" dated 2016-06-23 
[20] (21 matches, 0.9%/1.5%) from a PlagScan document of your organisation...ANTO SAPUTRA.docx" dated 2016-
07-20 
[21] (25 matches, 0.8%/1.5%) from a PlagScan document of your organisation...ul Hidayati 3.pdf" dated 2016-06-21 
[22] (18 matches, 0.9%/1.5%) from a PlagScan document of your organisation...ANG_KAKI_LIMA.doc" dated 2016-11-
08 
[23] (20 matches, 0.7%/1.4%) from a PlagScan document of your organisation...LEONARDO DEWA.doc" dated 2017-
02-01 
[24] (20 matches, 1.0%/1.5%) from a PlagScan document of your organisation...RI_PADA_ATLE.docx" dated 2016-11-
02 
[25] (19 matches, 0.7%/1.3%) from your PlagScan document "Hertanty_De..._DALAM_PACAR.docx" dated 2017-07-05 
(+ 1 documents with identical matches) 
[27] (20 matches, 0.8%/1.5%) from your PlagScan document "Ardiani_Mar...ja_Laku-Laki.docx" dated 2017-06-07 
[28] (18 matches, 0.8%/1.4%) from a PlagScan document of your organisation...0.0008 Angela.pdf" dated 2016-05-31 
[29] (19 matches, 1.0%/1.4%) from a PlagScan document of your organisation...wati Seputro.docx" dated 2016-10-19 
[30] (15 matches, 0.8%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation... (Revised)-1.docx" dated 2017-07-14 
[31] (18 matches, 0.6%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation...i Tungga Dewi.doc" dated 2017-02-27 
[32] (20 matches, 0.6%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation...k Triyuliani.docx" dated 2016-08-03 
[33] (18 matches, 0.8%/1.3%) from a PlagScan document of your organisation... Budiono.pdf.docx" dated 2016-03-18 
[34] (21 matches, 0.8%/1.3%) from a PlagScan document of your organisation...da_Mahasiswi.docx" dated 2016-10-27 
[35] (18 matches, 0.5%/1.3%) from a PlagScan document of your organisation...abeth putrie.docx" dated 2016-10-18 
[36] (19 matches, 0.8%/1.3%) from a PlagScan document of your organisation...uda_Katolik_d.doc" dated 2017-03-15 
[37] (16 matches, 0.6%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation...ira Pusparani.pdf" dated 2016-05-23 
[38] (18 matches, 0.7%/1.3%) from a PlagScan document of your organisation...40.0171 Ayu C.doc" dated 2016-07-13 
[39] (19 matches, 0.9%/1.1%) from a PlagScan document of your organisation...Monica Titis.docx" dated 2016-04-05 
[40] (16 matches, 0.5%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation...L PADA REMAJA.pdf" dated 2016-03-
01 
[41] (17 matches, 0.5%/0.9%) from a PlagScan document of your organisation...tika Yuliana.docx" dated 2016-09-13 
[42] (17 matches, 0.6%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation... Lidwina 1.,.docx" dated 2017-02-28 
[43] (19 matches, 0.8%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation...0.0229 Gadis.docx" dated 2016-07-13 
[44] (17 matches, 0.7%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation...0.0120 LINDA.pdf" dated 2016-03-30 
[45] (19 matches, 0.6%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation...0.0071 Nimas.docx" dated 2016-05-03 
[46] (15 matches, 0.7%/1.1%) from a PlagScan document of your organisation... 12.40.0006-.docx" dated 2017-03-16 
(+ 2 documents with identical matches) 
[49] (16 matches, 0.4%/0.9%) from a PlagScan document of your organisation...ka Yuliana 2.docx" dated 2016-09-13 
[50] (16 matches, 0.7%/1.1%) from a PlagScan document of your organisation...umen_di_BKPM.docx" dated 2016-02-
09 
[51] (17 matches, 0.8%/1.1%) from a PlagScan document of your organisation...ika Wesareak.docx" dated 2016-06-21 
[52] (17 matches, 0.7%/1.1%) from your PlagScan document "VERNON_ASTI..._Muda_Katolik.doc" dated 2017-07-12 
[53] (17 matches, 0.9%/1.0%) from a PlagScan document of your organisation..._Religiositas.doc" dated 2017-05-18 
[54] (18 matches, 1.0%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation...0.0123 Lucky.docx" dated 2016-05-04 
[55] (18 matches, 0.6%/1.1%) from a PlagScan document of your organisation...AH_RT_DAN_RW.docx" dated 2016-
10-28 
[56] (16 matches, 0.7%/1.1%) from a PlagScan document of your organisation...a Eka Pratiwi.pdf" dated 2016-05-23 
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[57] (17 matches, 0.7%/1.1%) from a PlagScan document of your organisation...i Sellen 1701.pdf" dated 2016-10-17 
[58] (16 matches, 0.9%/1.1%) from a PlagScan document of your organisation....0139 Anggun.docx" dated 2016-09-26 
[59] (16 matches, 0.4%/1.1%) from your PlagScan document "Maria_Caeci...an_Kelahiran.docx" dated 2017-07-06 
[60] (18 matches, 0.5%/1.1%) from a PlagScan document of your organisation... Veti Aristi.docx" dated 2016-07-19 
[61] (16 matches, 0.7%/1.0%) from a PlagScan document of your organisation...cia Wicaksana.pdf" dated 2016-07-14 
(+ 1 documents with identical matches) 
[63] (17 matches, 0.7%/1.0%) from a PlagScan document of your organisation...160 monica 2.docx" dated 2016-07-25 


