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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Uji Asumsi 

Dari data yang sebelumnya telah diuji secara validitas dan reliabilitas 

dinyatakan bahwa ketiga alat ukur pada penelitian ini dapat digunakan. 

Selanjutnya uji asumsi kemudian dilakukan untuk mengetahui  apakah alat ukur 

yang digunakan memenuhi syarat penelitian. Terdapat dua tahap uji asumsi yang 

dilakukan yaitu uji normalitas dan uji linearitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan guna mengetahui apakah distribusi penyebaran 

data normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji One 

Sample Komolgorov-Smirnov Test dengan bantuan program SPSS. Acuan yang 

dipakai adalah dengan menetapkan nilai p<0,05 untuk mengetahui normal 

tidaknya sebaran data. Jumlah subjek yang ada dalam penelitian ini adalah 111. 

Menurut Ghasemi dan Zahediasl (2012) apabila subjek yang dikumpulkan dalam 

sebuah penelitian berjumlah ratusan, maka peneliti bisa mengabaikan distribusi 

data. Lebih lanjut dijelaskan bahwa apabila jumlah sample >30-40 jumlah 

distribusi sampling akan cenderung normal terlepas dari bentuk datanya. 

Karena banyaknya jumlah sample dalam penelitian ini maka peneliti 

mengasumsikan bahwa data yang dimiliki telah berdistribusi normal. 
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2. Uji Linearitas  

Uji linearitas dilakukan dalam regresi linear dan bertujuan untuk 

mengetahui apakah ketiga variabel dalam penelitian ini saling berhubungan atau 

tidak. Data yang telah diuji dapat dikatakan linear apabila nilai signifikansi 

linearitas < 0,05. Pada uji linearitas variabel sexual socialization dan casual sex 

menunjukan nilai F-linear = 69,419 dengan nilai signifikan 0,000 (p<0,01). 

Sementara uji linearitas variabel konsumsi pornografi secara daring dan casual 

sex menunjukan F-linear = 140,077 dengan signifikansi sebesar 0,00 (p<0,01). 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut didapat bahwa antara variabel sexual 

socialization dengan casual sex memiliki hubungan yang linear dan pengujian 

pada variabel konsumsi pornografi secara daring dengan casual sex memiliki hasil 

yang linear. Hasil pengujian linearitas secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.  

 

B. Uji Hipotesis 

1. Uji Hipotesis Mayor 

Pada penelitian ini pengujian hipotesis mayor adalah bahwa ada hubungan 

antara sexual socialization(X1) dan konsumsi pornografi secara daring(X2) dengan 

casual sex(Y). Hasil analisis data yang diperoleh adalah rY.X1X2 sebesar 0,773, nilai 

F sebesar 79,978 dan p = 0,000. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan 

menunjukan bahwa ada hubungan antara sexual socialization, konsumsi 

pornografi secara daring dengan casual sex.  
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2. Hipotesis Minor   

Hipotesis minor yang pertama dalam penelitian ini adalah ada hubungan 

negatif antara sexual socialization dengan casual sex. Semakin tinggi sexual 

socialization maka semakin rendah casual sex, demikian sebaliknya. Berdasarkan 

pengujian pada variabel X1 dan Y ditemukan bahwa rx1y sebesar -0.634 dengan 

nilai signifikansi 0,000 (p<0,01). Kesimpulan yang dapat ditarik adalah ada 

hubungan negatif antara sexual socialization dengan casual sex pada mahasiswa 

Universitas Swasta di Jakarta. Sehingga hipotesis minor pertama diterima. 

Pada hipotesis minor yang kedua dalam penelitian ini adalah bahwa ada  

hubungan positif antara konsumsi pornografi secara daring dengan casual sex. 

Semakin tinggi konsumsi pornografi secara daring maka akan semakin tinggi 

casual sex, pun sebaliknya. Berdasarkan pengujian variabel X2 dan Y ditemukan 

bahwa rx2y sebesar 0,737 dengan nilai signifikansi 0,000 (p<0,01) yang berarti ada 

hubungan positif antara konsumsi pornografi secara daring dengan casual sex 

pada mahasiswa. 

C. Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan ditemukan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara sexual socialization, konsumsi pornografi secara 

daring dengan casual sex pada mahasiswa. Hasil hipotesis yang signifikan ini 

dapat ditunjukan dengan nilai korelasi R sebesar 0,773, nilai F sebesar 79,978 

dengan nilai p = 0,000 (p<0,01). Melalui nilai tersebut diketahui bahwa kedua 

variabel prediktor memiliki hubungan dengan variabel terikat. Hasil uji hipotesis 

ini mendukung pendapat Iyer dan Aggleton (dalam Tucker, George, Reardon, & 
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Panday, 2016) yang menyebutkan bahwa sexual socialization memfasilitasi 

remaja untuk menjadi wakil bagi kesehatan seksual mereka sendiri dan pendapat 

Zillmann (dalam Štulhofer, Buško, & Schmidt, 2012) bahwa ada perubahan sikap 

tentang seks maupun intimacy pada remaja maupun orang dewasa yang sering 

mengakses konten seksual melalui internet. Kedua variabel prediktor 

menyumbang pengaruh yang cukup besar pada variabel terikat. Hal ini ditunjukan 

dengan nilai koefisien determinasi (R
2
) yang didapat senilai 0,597. Dengan 

demikian dapat diartikan bahwa hubungan sexual socialization dan konsumsi 

pornografi secara daring memberikan pengaruh sebesar 59,7% pada casual sex, 

sedangkan sisanya yaitu 40,3% dipengaruhi oleh varian lain yang tidak ada dalam 

penelitian ini. 

Penelitian ini juga secara konsisten menunjukan bahwa ada hubungan 

negatif antara social sexualization dan casual sex. Semakin tinggi pemberian 

sering orang tua melakukan sexual socialization pada anak-anak mereka, maka 

akan semakin rendah atau semakin kecil casual sex yang dilakukan. Hipotesis 

pada penelitian ini mendukung pendapat Beyers, Veryser, dan Verlee (2015) yang 

menyebutkan bahwa semakin tinggi dukungan orang tua (kehangatan atau reaksi 

orang tua), kontrol perilaku (kedisiplinan, aturan dan harapan, memberikan 

prediksi dan konsekuensi dari perilaku), dan pengetahuan dapat menunda perilaku 

seksual pada usia muda. Regnerus (dalam Amin, 2014) mengemukakan bahwa 

salah satu sumber yang paling penting dalam pemberian sexual socialization 

adalah orang tua. Kedalaman dan frekuensi komunikasi orang tua dapat 

memprediksi perilaku remaja. Huebner dan Howell (2003) menjelaskan 
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komunikasi antara orang tua dan anak menunjukkan hubungan langsung pada 

pengambilan keputusan perilaku seksual berisiko. Orang tua memainkan peranan 

penting dalam menyampaikan informasi seksual dan dapat memberikan pengaruh 

yang signifikan pada perilaku seksual remaja, nilai-nilai, dan keyakinan akan 

terkait perilaku seksual yang berisiko (Widman dkk, 2016).  

Ada beberapa jenis komunikasi antara orang tua dengan anak yang 

cenderung mendukung remaja dalam keputusan mereka untuk tetap menunda 

aktivitas seksual dan atau mempraktekan kegiatan seksual yang aman apabila 

remaja tersebut sudah aktif seksual (Aspy dkk, 2007). Sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh Wiendijarti (2011) menunjukkan bahwa orang tua nampaknya 

memperlakukan secara berbeda pada remaja perempuan yaitu dengan terus 

memberikan pendampingan dan memberikan penjelasan terutama ketika anak 

memasuki menstruasi pertama sementara pada remaja laki-laki mereka cenderung 

lebih banyak memperoleh pengetahuan seksual dari teman ataupun media massa. 

DiIorio dkk (dalam Hutchinson, 2002) mengemukakan bahwa perempuan 

yang membicarakan seputar topik seksual dengan ibunya cenderung memiliki 

nilai seksual yang konservatif dan memiliki kemungkinan kecil untuk melakukan 

hubungan seks dibandingkan dengan perempuan yang membicarakan topik 

seksual dengan teman-teman mereka. Hutchinson juga menyebutkan kalau orang 

tua juga berfungsi sebagai penyangga untuk remaja, memoderasi efek tekanan 

teman sebaya dan pengaruh lingkungan pada seksual aktivitas. Apabila orang tua 

tidak memberikan informasi yang memadai mengenai seks, tidak menutup 

kemungkinan remaja akan mencari informasi dari teman-temannya (Whitaker & 
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Miller, 2000). Teman sebaya pada usia remaja menjadi sumber informasi penting 

terkait dengan topik seksualitas (Potard, Curtois, & Rusch, 2008; Gezahegn dkk, 

2016). 

Persepsi teman sebaya mengenai perilaku seksual menjadi prediktor penting 

terhadap keinginan untuk melakukan hubungan seks lebih awal, akan tetapi teman 

sebaya pun dapat memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran remaja pada 

penggunaan kontrasepsi untuk perlindungan dari Infeksi Menular Seksual (IMS). 

Di negara berkembang yang masih memiliki budaya tabu, remaja jarang 

mendiskusikan masalah seksual secara eksplisit dengan orang tua mereka 

(Gezahegn dkk, 2016). Gezahegn menjelaskan bahwa kurangnya pengetahuan 

didapat dari teman sebaya yang memiliki jenis kelamin yang sama dan tidak 

dilengkapi atau memiliki informasi yang benar. 

Menurut Peter dan Valkenburg (2016) seiring dengan kemudahan untuk 

mengakses pornografi secara daring pada remaja bersamaan dengan kekhawatiran 

pada dampak negatif yang muncul, secara empiris mendorong banyak penelitian 

mengenai konsumsi pornografi pada remaja beberapa tahun terakhir ini. Utomo 

dan McDonald (dalam Rahyani, Utarini, Wilopo, & Hamiki, 2012) menyebutkan 

bahwa keinginan seseorang untuk melakukan hubungan seks di luar komitmen 

disebabkan oleh rangsangan secara terus menerus dari materi-materi seksual baik 

dari media cetak,  internet (daring), maupun teman sebaya. Secara spesifik Strouse 

dan Buerkel-Rothfuss (dalam Lo & Wei, 2005) menyebutkan bahwa 

mengkonsumsi materi seksual melalui media menjadi prediktor yang signifikan 

terhadap sikap dan perilaku seksual yang lebih terbuka pada mahasiswa. Aubrey 
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dkk (dalam Brown & L‟Engle, 2009) menunjukan bahwa laki-laki dan perempuan 

yang terpapar konten pornografi melalui televisi diperkirakan akan melakukan 

hubungan seksual lebih awal. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Arulogun, Ogbu, dan Dipeolu (2016) 

melaporkan ada perubahan perilaku seksual pada 31,1% responden yang terpapar 

materi seksual dan 19,5% diantaranya mempraktekan apa yang mereka lihat. 

Lambert dkk (dalam Braithwaite, Coulson, Keddington, & Fincham, 2015) 

menyebutkan bahwa mengkonsumsi pornografi dapat dikaitkan dengan kurangnya 

komitmen, memiliki banyak pasangan di luar hubungan yang berkomitmen, 

ataupun terjadinya hooked up. Wright (Braithwaite, Coulson, Keddington, & 

Fincham, 2015) menyebutkan bahwa remaja yang terpapar media massa 

cenderung terlibat dalam hubungan seks.  Braithwaite, Coulson, Keddington, dan 

Fincham juga menjelaskan bahwa menonton pornografi dapat mengarahkan 

pandangan seseorang mengenai sikap terhadap seksual (seperti menganggap seks 

merupakan hal yang dapat dilakukan secara kasual, tidak ada komitmen, dan 

hanya untuk bersenang-senang), selain itu pengaruh pornografi dalam membentuk 

sikap terhadap seks dapat mengarah pada perilaku seksual seperti hooked up.  

C. Kelemahan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kelemahan antara lain: 

1. Pengumpulan data yang dilakukan di dalam kelas dilaksanakan 

sebanyak tiga kali setelah kegiatan belajar mengajar selesai sesuai 

dengan izin dari fakultas universitas tempat penelitian ini 

dilakukan, sehingga banyak mahasiswa yang mengisi skala dengan 
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terburu-buru. Pengumpulan data dilakukan pada saat universitas 

sedang melaksanakan semester pendek, sehingga peneliti agak 

kesulitan melakukan pengumpulan data karena banyak mahasiswa 

yang telah mengisi skala pada hari sebelumnya. 

2. Skala dalam penelitian ini merupakan adaptasi sehingga mungkin 

ada beberapa item yang tidak sesuai dengan budaya di Indonesia. 

3. Pada skala casual sex kurang mencerminkan perilaku karena 

pilihan jawaban seharusnya diungkap dalam bentuk frekuensi. 

  


