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Abstract

This study was conducted to see the Intensity of watching romantic film with premarriage 
sexual behavior in boarder female university student at Palembang. Independent variable in this 
study is the intensity of watching romantic film and the premarriage sexual behavior was used as 
dependent  variable.  Hypothesis  of  this  study is  that  there  is  a  correlation  between intensity  of 
watching romantic film with premarriage sexual behavior in boarder female university student at 
Palembang. The sample subject in this study were 31 female university student with purpossive 
sampling as a sampling technique. Methods of data collection in this study using the intensity scale 
of watching romantic film consisting of 43 item valid (α=0.890) and premarriage sexual behavior 
scale consisting of 41 item valid (α=0.907). 

The result  of data  analysis  using simple  regression technique was showing a significant 
correlation with coefficient r= 0.476 an the significant value p=0.007. it mean that there is a very 
significant  correlation  between  intensity  of  watching  romantic  film  with  premarriage  sexual 
behavior in boarder female university student where the high intensity of watching romantic film 
will make high number of premarriage sexual behavior. With the value of r2=0.226, it mean that 
effective contribution from the intensity of watching romantic film to premarriage sexual behavior 
is reaching 22,6%.
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Latar Belakang

Masa  remaja  merupakan  masa  yang  penuh  kebingungan  atas  apa  yang  terjadi  dengan 

dirinya,  secara fisik telah berubah dan secara emosi juga berubah dari  masa anak-anak menjadi 

remaja. Selalu ingin mengetahui dan mencoba-coba segala sesuatu yang diketahui. Seiring dengan 

pertumbuhan  primer  dan  sekunder  remaja  pada  arah  kematangan  yang  sempurna,  muncul  juga 

hasrat dan dorongan untuk menyalurkan keinginan seksualnya. Hal tersebut merupakan suatu yang 

wajar karena secara alamiah dorongan seksual ini memang harus terjadi untuk menyalurkan kasih 

sayang  antara  dua  insan.  Namun  karena  alasan  ini  pulalah  banyak  remaja  yang  melakukan 

pergaulan bebas.

Hasil penelitian tentang remaja yang melakukan pergaulan bebas dilakukan oleh Nugroho 

(Sarwono,  2011)  adalah  remaja  sekarang ini  semakin  berani  dalam berpacaran.  Sebanyak  85% 

remaja telah melakukan perilaku seks seperti ciuman, berpegangan tangan, bersentuhan, berpelukan 

bahkan sampai berhubungan badan. Begitu juga dijelaskan oleh Sorensen (Santrock, 2003) lebih 

dari dua pertiga remaja laki-laki dan setengah remaja perempuan melakukan masturbasi satu kali 

seminggu atau lebih.

Menurut  Feldman  (2009),  masa  remaja  (adolesence)  merupakan  peralihan  masa 

perkembangan yang berlangsung sejak usia sekitar 10 atau 11, atau bahkan lebih awal sampai masa 

remaja  akhir  atau  usia  dua  puluhan awal,  serta  melibatkan  perubahan  besar  dalam aspek fisik, 

kogntif  dan  pikososial  yang  saling  berkaitan.  Secara  umum  masa  remaja  ditandai  dengan 

munculnya  pubertas,  proses  yang  pada  akhirnya  akan  menghasilkan  kematangan  seksual,  atau 

fertilitas  (kemampuan  untuk  melakukan  reproduksi).  Berkembangnya  aspek  fisik,  kognitif  dan 

psikososial  mengantarkan  manusia  remaja  pada  tahap  kedewasaan.  Hal  inilah  yang  mendorong 

minat  pada  pendidikan  yang  lebih  tinggi  seperti  kuliah  di  perguruan  tinggi.  Pendaftaran 

keperguruan tinggi di mulai pada masa perkembangan dewasa awal, yaitu pada usia 18-24 tahun.

Dalam dunia  kampus, banyak pendatang-pendatang baru yang berasal dari daerah-daerah 

lain yang kuliah di kota, sehingga menuntut  mahasiswa untuk tinggal di kosan dan berpisah dari 

orang tua dan keluarga. Pada umumnya, kosan  laki-laki dan perempuan terpisah. Hal ini terlihat 

dari tulisan yang tertera di depan kosan seperti “kos khusus wanita” atau “kos khusus laki-laki”. 

Kosan yang dikhususkan untuk wanita maka laki-laki dilarang masuk. Hal ini juga terlihat  dari 

tulisan yang tertera di depan kosan “laki-laki dilarang masuk” dan biasanya jika ada tamu laki-laki 

yang datang maka mereka bertemu dan mengobrol di teras kosan atau mereka pergi bersama.

Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  sebagian  kosan  yang  hanya  dikhususkan  bagi 

perempuan saja dan laki-laki dilarang masuk tetapi tamu laki-laki tetap saja bebas keluar masuk 
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kamar kosan, ini terjadi karena pemilik kosan tinggal jauh dari kosan tersebut. Sehingga mahasiswi 

indekos bebas menerima tamu laki-laki kedalam kamar kosnya. Seperti yang terjadi pada mahasiswi 

indekos  yang  ada  di  lorong Karet  Plaju  Palembang.  Kosan yang  ada  di  lorong  Karet  tersebut 

dikhususkan bagi  perempuan  saja,  ini  diperjelas  dari  tulisan yang  terlihat  di  depan kosan “kos 

khusus putri”  dan laki-laki  dilarang masuk.  Namun pada kenyatannnya,  jauhnya tempat  tinggal 

pemilik kosan dan kurangnya pengawasan dari pemilik kosan mengakibatkan tamu laki-laki bebas 

keluar masuk kamar kos.

Terdapat lima kosan di lorong Karet yang hampir setiap malam ramai oleh berkumpulnya 

laki-laki dan perempuan, mereka biasa mengobrol ditangga ataupun diteras depan kosan mereka. 

Pada malam hari,  tamu laki-laki biasa datang setelah maghrib, ada yang hanya duduk-duduk di 

teras  ataupun  tangga  kosan,  sebagian  laki-laki  datang  menjemput  pasangan  mereka  dan  pergi 

hingga larut malam. Kebebasan yang mahasiswi dapatkan dan kurangnya pengawasan dari pemilik 

kosan inilah yang mengakibatkan mahasiswi indekos di lorong Karet tersebut melakukan perilaku 

seksual pranikah. Selain itu, perilaku seksual pranikah juga banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor 

diantaranya yaitu pengaruh lingkungan pergaulan, akibat perubahan hormonal, dorongan seksual, 

kurangnya informasi tentang seks, kecenderungan orang tua yang tertutup, lemahnya pengawasan 

orang tua, situasi yang mendukung. (Surbakti, 2008).

Wahyurini (2004) menjelaskan perilaku seksual pranikah adalah perilaku yang didasari oleh 

dorongan seksual atau kegiatan mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai perilaku, 

seperti fantasi, masturbasi, berpegangan tangan, cium pipi, berpelukan. Perilaku seksual pranikah 

merupakan hasil interaksi kepribadian dan lingkungan sekitar. Ciri-cirinya adalah semua perilaku 

yang  dilakukan  sebelum  ada  ikatan  pernikahan,  yaitu  berfantasi,  berpegangan  tangan,  ciuman, 

berpelukan dan masturbasi.

Kemudian  Ahmad (2001) menjelaskan indikator-indikator  dari  perilaku seksual  pranikah 

ialah; (a) bersentuhan (touching)  antara lain antara lain berpegangan tangan dan berpelukan, (b) 

berciuman  (kissing),  batasan  dari  perilaku  ini  adalah  mulai  dari  hanya  sekedar  kecupan  (light  

kissing), sampai  dengan  french kiss  yaitu  adanya  aktifitas  gerakan lidah  dimulut,  (c)  bercumbu 

(petting) yaitu merupakan bentuk dari bebagai aktivitas fisik secara seksual antara pria dan wanita, 

yang lebih dari sekedar berciuman ataupun berpelukan yang mengarah kepada pembangkit gairah 

seksual, namun belum sampai berhubungan kelamin. Pada umumnya bentuk aktivitas yang terlibat 

pada petting  ini melibatkan perilaku mencium, menyentuh atau meraba, menghisap, menjilat pada 

daerah  –  daerah  pasangan;  seperti  mencium payudara  pasangan  perempuan  atau  mencium alat 

kelamin pasangan pria, (d) berhubungan kelamin  (sexual intercourse) yaitu adanya kontak antara 

penis dan vagina dan terjadi penitrasi penis ke dalam vagina.
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Hasil wawancara dan observasi kepada mahasiswi indekos yang terdapat di lorong Karet 17 

April 2012 ada 5 indekos, diperoleh hasil yang berhubungan perilaku sek pranikah yang dilakukan 

mahasiswi dengan pasangannya. Laki-laki yang datang ke kosan setiap hari. berpegangan tangan, 

sering  pasangan  merangkul  pundaknya,  memeluk  dengan  erat  dan  sangat  merapatkan  tubuh, 

bertemu dan berpisah pasangannya selalu mencium bibir, bertemu dan berpisah selalu berpelukan, 

dan melakukan ciuman bibir saat duduk berdua, hampir setiap hari pergi bersama, menggenggam 

tangannya  dengan  erat, pasangan  tidak  segan-segan  berciuman  bibir  saat  duduk  berdua  dalam 

suasana sepi, saling meraba-raba tubuhnya, sehingga ia mengaku menikmati saat-saat kebersamaan, 

pasangannya setiap hari datang ke kosannya dan pulang hingga larut malam, mengobrol berdua di 

kamar kosnya, berciuman sambil  memegang payudaranya,  percaya kepada pasangannya tersebut 

karena telah lama menjalin hubungan, perilaku seksual pranikah  sudah terbiasa dilakukan  namun 

tidak sampai pada tahap bersetubuh atau berhubungan kelamin.

Menurut Sarwono (2011) perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh 

hasrat seksual baik yang dilakukan dengan lawan jenisnya maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk 

tingkah laku ini bermacam-macam, mulai  dari perasaan tertarik  sampai tingkah laku berkencan, 

bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan atau 

diri sendiri. Ia juga mengungkapkan bahwa masalah seksualitas pada remaja timbul karena adanya 

penyebaran informasi  dan rangsangan seksual  melalui  media masa.  Remaja yang sedang dalam 

proses ingin tahu dan ingin mencoba akan meniru apa yang dilihat atau didengarnya dari media 

massa, sehingga ini menjadi pemicu untuk berperilaku seksual. Media massatersebutmeliputi radio, 

televisi, koran, terutamaperfilman yang semakin berkembang.

Marcovitz  (Hernandez,  2007)  mengemukakan  bahwa  telah  banyak  penelitian  tentang 

dampak media hiburan terhadap kebiasaan seks kaum muda, dan hampir semua penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa para remaja dituntun untuk percaya bahwa seks diperbolehkan, karena sangat 

sering digambarkan dalam bioskop dan acara televisi yang mereka tonton. Mediascape, kelompok 

badan sensor yang berpusat di California yang memantau film bioskop dan acara televisi, baru-baru 

ini menerbitkan hasil penelitian yang menunjukkan tiga dari empat remaja menyatakan “acara TV 

dan  film  bioskop  membuat  para  remaja  berfikir  bahwa  melakukan  hubungan  seks  tampaknya 

merupakan hal yang lazim”.

Saat ini sangat mudah untuk mengakses berbagai macam film yang diinginkan tidak hanya 

melalui  televisi,  namun bisa melalui  internet,  bioskop, dan kaset-kaset  dengan harga terjangkau 

sehingga membuat intensitas remaja untuk menonton film romantis menjadi meningkat. Kartono 

(2001) menjelaskan bahwa intensitas ialah besar atau kecilnya kekuatan suatu tingkah laku atau 

jumlah  energi  fisik  yang dibutuhkan untuk merangsang salah  satu  indera.  Kamus  besar  bahasa 
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Indonesia (2008) disebutkan bahwa film ialah cerita gambar hidup. Romantis ialah bersifat seperti 

dalam cerita roman (percintaan) atau bersifat mesra dan mengasyikkan. Dari pengertian tersebut 

dapat  disimpulkan  bahwa  film  romantis  adalah  film  yang  bercerita  tentang  percintaan  atau 

kemesraan.

Contoh film romantis yang sering ditonton oleh remaja saat ini antara lain eclipse, breaking 

dawn,  naughty  kiss,  my  princes,  original  sin  trailer,  the  mechanic  dalam  film-film  tersebut 

menceritakan tentang hubungan percintaan yang romantis, banyak adegan-adegan yang merangsang 

perilaku  seksual  penonton seperti  ciuman  bibir  yang  dilakukan  dengan memeluk  pasangan dan 

meraba-raba  tubuh,  interaksi  seksual  eksplisit  berupa  cumbuan  dan  bersetubuh  walaupun  tidak 

diperlihatkan secar fulgar. 

Fenomena menunjukkan bahwa pada umumnya mahasiswi indekos di lorong Karet Plaju 

Palembang  menonton  film  romantis  dengan  durasi  lebih  dari  tiga-sembilan  jam  setiap  hari. 

Kemudian hal itu tersebut didukung oleh wawancara dan observasi lebih lanjut pada tanggal 28 

April  –  11 Mei 2012 kepada beberapa  mahasiswi  di  lorong karet  Plaju,  diperoleh  hasil  bahwa 

mahasiswi menonton film romantis dibioskop bersama teman kuliah dan teman kosan. Begitu pula 

keterangan yang disampaikan subjek lain, biasa menonton film romantis di kosan bersama teman 

kos ataupun pasangan dengan meminta file ataupun melalui kaset. Menonton film romantis seperti 

twilight,  eclipse,  full  house,  bakery king,  naughty  kiss,  breaking dawn eclipse  berjam-jam dan 

berulang-ulang  dalam  sehari.  Dari  fenomena  tersebut  peneliti  ingin  mengetahui  sejauhmana 

hubungan antara intensitas menonton film romantis dengan perilaku seksual pranikah. Apakah ada 

hubungan  antara  intensitas  menonton  film  romantis  dengan  perilaku  seksual  pranikah  pada 

mahasiswi indekos di lorong karet Plaju Palembang.   

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

intensitas menonton film romantis  dengan perilaku seksual pranikah pada mahasiswi indekos di 

Palembang.

Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis

Penelitian ini  diharapkan dapat menambah khasanah dalam ilmu psikologi,  khususnya psikologi 

perkembangan dan psikologi pendidikan yaitu yang berkenaan dengan perilaku seksual pranikah.

Manfat praktis

Bagi mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai perilaku seksual pranikah, 

cara  menghindari  bahaya  seks  pranikah  serta  dapat  lebih  kreatif  dalam memilih  tontonan  film 

sehingga terhindar dari rangsangan seksual yang dapat menimbulkan perilaku seksual pranikah. 
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Landasan Teori

Mu’tadin (2002) mengatakan bahwa perilaku seksual pranikah merupakan perilaku seksual yang 

dilakukan  tanpa  melalui  proses  pernikahan  resmi  menurut  agama  dan  kepercayaan  masing  – 

masing. Wahyurini  (2004) menjelaskan perilaku seksual  pranikah adalah perilaku yang didasari 

oleh  dorongan  seksual  atau  kegiatan  mendapatkan  kesenangan  organ  seksual  melalui  berbagai 

perilaku,seperti : fantasi, masturbasi, berpegangan tangan, cium pipi, berpelukan. Perilaku seksual 

pranikah merupakan perilaku yang bertujuan untuk menarik perhatian lawan jenis, merupakan hasil 

interaksi kepribadian dan lingkungan sekitar.Hal senada diungkapkan oleh Sarwono (2011) perilaku 

seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual baik yang dilakukan dengan 

lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis.Bentuk – bentuk tingkah laku ini bermacam – macam, 

mulai  dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama.  Objek 

seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan atau diri sendiri.

Menurut  Dianawati  (2006)  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  remaja  melakukan 

perilaku seksual pranikah, yaitu : a)  Tekanan yang datang dari teman pergaulannya,  Lingkungan 

pergaulan  yang  telah  dimasuki  oleh  seorang  remaja  dapat  juga  berpengaruh  untuk  menekan 

temannya  yang  belum  melakukan  hubungan  seks.Bagi  remaja  tersebut  tekanan  dari  teman  – 

temannya itu dirasakan lebih kuat dari pada tekanan yang didapat dari pacarnya sendiri.Keinginan 

untuk  dapat  diterima  oleh  lingkungan  pergaulannya  begitu  besar,  sehingga  dapat  mengalahkan 

semua nilai yang didapat, baik dari orang tua maupun sekolahnya. Pada umumnya, remaja tersebut 

melakukannya hanya sebatas ingin membuktikan bahwa dirinya sama dengan teman – temannya, 

sehingga dapat diterima menjadi bagian dari  anggota kelompoknya seperti  yang diinginkan . b) 

Adanya  tekanan  dari  pacarnya,  Karena  kebutuhan  seseorang  untuk  mencintai  dan  dicintai, 

seseorang harus  rela  melakukan  apa saja  terhadap pasangannya,  tanpa  memikirkan  resiko yang 

nanti  dihadapinya.  Dalam hal ini,  yang berperan bukan hanya nafsu seksual mereka,  melainkan 

karena  sikap  memberontak  terhadap  orang  tuanya.Remaja  lebih  membutuhkan  suatu  bentuk 

hubungan,  penerimaan,  rasa aman dan harga diri  sebagai layaknya  manusia  dewasa,  c)  Adanya 

kebutuhan badaniah, Seks merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

seseorang. Jadi, wajar jika semua orang tidak terkecuali remaja menginginkan hubungan seks ini, 

sekalipun akibat dari perbuatannya tersebut tidak sepadan dibandingkan dengan resiko yang akan 

mereka hadapi, d) Rasa penasaran, pada usia remaja, rasa keingintahuannya begitu besar terhadap 

seks.  Apalagi  jika  teman  – temannya  mengatakan  bahwa seks  itu  terasa  nikmat,  ditambah  lagi 

adanya  segala  informasi  yang  tidak  terbatas  masuknya.Maka,  rasa  penasaran  tersebut  terus 

mendorong mereka untuk lebih jauh lagi melakukan berbagai macam percobaan sesuai dengan yang 

diharapkan, e) Pelampiasan diri,  Faktor ini tidak hanya datang dari diri sendiri.Misalnya,  karena 
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terlanjur  berbuat,  seorang  remaja  perempuan  biasanya  berpendapat  sudah  tidak  ada  lagi  yang 

dibanggakan  dalam  dirinya.  Mereka,  dengan  pikirannya  tersebut  akan  merasa  putus  asa,  lalu 

mencari pelampiasan yang akan semakin menjerumuskannya ke dalam pergaulan bebas.

Menurut Sarwono (2003) indikator perilaku seksual pranikah, yaitu : a) Saling berpegangan 

mesra, berpacaran sering bergandengan tangan saat bepergian, hal ini dapat tercipta karena adanya 

rasa  sayang  dan saling  melindungi  dari  pasangan,  b) Saling  berpelukan,  Seringnya  berpelukan 

dengan  lawan  jenis  dapat  menimbulkan  dorongan  seksual  yang  meningkat  pada  diri,c)  Saling 

bercumbu bibir,  berciuman  merupakan  hal  yang  biasa  dilakukan.Remaja  sering  berciuman  saat 

berduaan,  d)Saling  menonton  film,  Sering  menonton  film dapat  menimbulkan  keinginan  untuk 

melakukan  perilaku  seksual  pranikah.e)Bersetubuh  (coitus),  Bersetubuh  merupakan  puncak dari 

perilaku  seksual  pranikah,  hal  ini  dilakukan  karena  seringnya  berpegangan  tangan,  berpelukan, 

berciuman.

Menurut  Azwar (2001) bahwa intensitas  adalah  besar  atau  kekuatan  suatu sikap dimana 

pada  setiap  orang  belum tentu  sama.  Dua  orang  yang  sama  –  sama  mempunyai  sikap  positif 

terhadap sesuatu, mungkin tidak sama intensitasnya dalam artian bahwa yang satu bersikap positif 

akan tetapi yang lain lebih bersikap lebih positif lagi dari pada orang yang pertama. Kartono (2001) 

bahwa intensitas ialah besar atau kecilnya kekuatan suatu tingkah laku atau jumlah energi fisik yang 

dibutuhkan  untuk  merangsang  salah  satu  indera. Selanjutnya,  Sulistyadewi  (1995)  menjelaskan 

bahwa intensitas  menonton  adalah  derajat  perilaku  menonton  yang  dilakukan  seseorang  dalam 

menonton acara yang ditayangkan.Intensitas  menonton dapat dihitung melalui  parameter  berupa 

frekuensi, durasi dan atensi. Menurut Prastista (2007) film romantis memusatkan perhatian cerita 

pada masalah cinta baik kisah percintaannya sendiri maupun pencarian cinta sebagai tujuan utama. 

Film ini dasar utamanya adalah tentang perkembangan cinta.

Weis  (Jalaluddin,  2005),  mengemukakan  faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi  intensitas 

rangsangan  emosional  pesan  media,  hal  ini  jika  diterapkan  dalam  faktor  yang  mempengaruhi 

intensitas  menonton film romantis adalah : a)  Suasana emosional,  Menonton tayangan romantis 

akan  dipengaruhi  suasana  emosional  individu.  Adegan  –  adegan  dalam  tayangan  tersebut 

menyebabkan  individu meniru  tingkah laku yang mereka  tonton.b)  Skema kognitif,  Merupakan 

naskah yang ada dalam fikiran individu yang menjelaskan tentang alur peristiwa.c) Suasana terpaan, 

Adegan – adegan romantis yang ditayangkan menyebabkan individu berfikir bahwa kehidupan artis 

itu sebagaimana yang mereka lihat, d) Predisposisi individual, Mengacu kepada karakteristik khas 

individu,  orang  yang  menyukai  adegan  atau  gambar  –  gambar  romantis  akan  benar  –  benar 

menikmati  tayangan  atau  gambar,  e)  Tingkat  identifikasi  khalayak  dengan  tokoh  utama  media 
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Dengan identifikasi, penonton, pembaca atau pendengar menempatkan dirinya dalam posisi tokoh 

tersebut.

Febrian, Jack dan Farida Andayani (2002) mengemukakan tipe penggemar tontonan, hal ini 

jika diterapkan dalam intensitas menonton film romantis yaitu: Tipe berat, menonton dengan durasi 

15 jam/hari,  Tipe sedang, menonton dengan durasi 4-14 jam/hari,  Tipe rendah, menonton dengan 

durasi 1-3 jam/hari. Cooper et all (Fitria Sari dan Muslimin, 2012) mengemukakan bahwa intensitas 

menonton dipengaruhi oleh aspek aktivitas, aspek refleksi, aspek kesenangan dan aspek kegairahan.

Penelitian Terdahulu

Perilaku seksual pranikah pernah diteliti oleh Nur pada remaja SMA (2009) di Purwokerto, 

yaitu  pengaruh faktor  personal  dan lingkungan terhadap perilaku seksual  pranikah pada  remaja 

SMA  Negeri  1  Baturraden  dan  SMA  Negeri  1  Purwokerto.  Hasilnya  menunjukkan  adanya 

hubungan  yang  signifikan  diantara  lokasi  sekolah  dengan  perilaku  seksual  pranikah  (p=0.000). 

Secara multivariat, faktor yang berpengaruh terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja SMA 

Negeri 1 Baturraden adalah aktivitas pengisi waktu luang (p=0.009) dan sikap terhadap seksualitas 

(p=0.000). secara bersama-sama, kedua faktor tersebut dapat memprediksi perilaku sebesar 14.77%. 

Sedangkan pada remaja SMA Negeri  1 Purwokerto,  faktor yang berpengaruh terhadap perilaku 

seksual  pranikah  adalah  sikap  terhadap  seksualitas  (p=0.016)  dan  pengaruh  teman  sebaya 

(p=0.006). Kedua faktor tersebut dapat memprediksi perilaku sebesar 43,3%.

Kemudian perilaku seksual pada mahasiswa yang kos pernah diteliti oleh Mutiara (2009) 

dengan  judul  gambaran  perilaku  seksual  dengan  orientasi  heteroseksual  mahasiswa  kos  di 

kecamatan  Jatinangor-Sumedang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  100  orang  yang 

menjadi  subjek penelitian seluruhnya pernah melakukan perilaku seksual dalam bentuk tertentu. 

Dari  100  orang  yang  melakukan  perilaku  seksual  tardapat  100%  telah  melakukan  perilaku 

berpegangan tangan, 90% berpelukan, 82% necking dan 30% sexual intercrouse.

Tifany  pada  tahun  2009  melakukan  penelitian  tentang  perilaku  seksual  pranikah  pada 

mahasiswa  kos  dengan  judul  Hubungan  antara  religius  dengan  perilaku  seks  pranikah  pada 

mahasiswa  indekos  di  Malang.  Hasil  analisis  deskriptif  didapatkan  sebagian  besar  mahasiswa 

indekos memiliki religiusitas sedang (30%) dan perilaku seks pranikah pada mahasiswa indekos 

sebagain  besar  rendah  (36,7%).  Sedangkan,  untuk  hasil  analisis  korelasi  menunjukkan  bahwa 

terdapat hubungan negatif yang signifikan antara religiusitas dengan perilaku seks pranikah pada 

mahasiswa indekos di Malang (rxy = -0,673 dengan nilai Sig. = 0,000, Sig. < 0,05). Hal ini berarti,  

semakin tinggi religiusitas yang dimiliki oleh mahasiswa indekos maka semakin rendah perilaku 

seks pranikah. 
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Remez (Sarwono,2011) juga melakukan penelitian seksual pada remaja di Amerika Serikat, 

menyimpulkan bahwa bentuk nonkoitus aktivitas seksual genital, seperti seks oral dan anal serta 

saling masturbasi, menjadi hal yang biasa. Banyak remaja heteroseksual  tidak memandang aktivitas 

ini sebagai “hubungan seksual”, tetapi sebagai pengganti,  pendahuluan untuk aktivitas seks atau 

bahkan sebagai abstinence (tidak melakukan hubungan seksual).

Hubungan intensitas menonton pernah diteliti oleh Widayat (2010) dengan judul hubungan 

intensitas menonton sinetron dengan perilaku konsumtif pada siswa sekolah dasar di Malang. Hasil 

penelitin  ini  menunjukkan  terdapat  hubungan  sinetron  dengan  perilaku  konsumtif  pada  siswa 

sekolah dasar di  Malang (rxy 0,477;p=0,001<0,05).  Hal  ini  menunjukkan bahwa ada hubungan 

yang  positif  dan  signifikan  antara  menonton  sinetron  dengan  perilaku  konsumtif. Selanjutnya 

Kertapati  (2010)  juga  melakukan  penelitian  tentang  intensitas  menonton  film  drama  romantis 

dengan judul  hubungan antara intensitas  menonton film drama romantis  dengan kecenderungan 

perilaku berpacaran pada remaja SMU negeri di Bandung selatan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa  ada  hubungan  antara  intensits  menonton  film  drama  romantis  dengan  kecenderungan 

perilaku berpacaran remaja SMU. Selanjutnya, Ardhi (2011) di Universitas Gunadharma melakukan 

penelitian  dengan  judul  hubungan  antara  intensitas  menonton  film  drama  romantis  dengan 

kecenderungan perilaku seksual pranikah pada remaja.  Sampel  yang dipilih adalah remaja akhir 

yang  mempunyai  rentang  usia  18  sampai  21  tahun  yang  menyukai  film  drama  romantis  dan 

menonton televisi. Dari hasil analisis data diketahui kencenderungan seks pranikah dan intensitas 

menonton film drama romantis pada uji korelasi sebesar 0,658 dengan taraf signifikan sebesar 0,000 

(p<0,01), dengan demikian terlihat adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara ntensitas 

menoton film drama romantis dengan kecenderungan seks pranikah pada remaja.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang memiliki dua variabel penelitian yaitu 

variabel terikat  (dependent variable) : Perilaku Seksual Pranikah dan variabel bebas (independent  

variable):  Intensitas  Menonton  Film  Romantis.  Definisi  operasional  variabel  penelitian  adalah 

Perilaku seksual  pranikah adalah  perilaku yang  didasari  oleh  dorongan seksual  yang  berbentuk 

kepuasan dan kenikmatan, perilaku ini dilakukan tanpa melalui proses pernikahan yang dilakukan 

oleh  mahasiswi  indekos  yang  ada  di  lorong  karet  Plaju  Palembang.  Untuk  mengukur  perilaku 

seksual pranikah pada mahasiswi indekos digunakan skala perilaku seksual pranikah. Skala tersebut 

dibuat sendiri  oleh peneliti  berdasarkan indikator perilaku seksual pranikah yang mengacu pada 

teori  Sarwono (2003),  ada  5 indikator  perilaku seksual  pranikah,  yaitu;  (1)  saling  berpegangan 

mesra, (2) saling berpelukan, (3) saling bercumbu bibir, (4) saling menonton film, (5) bersetubuh 

(coitus). Dan variabel ke dua Intensitas menonton film romantis adalah seberapa kuat dan lemahnya 
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perhatian dan kesukaan seseorang menyaksikan pertunjukan yang berhubungan dengan hal – hal 

yang mengasyikkan  atau bermesraan dan dapat merangsang atau mendorong timbulnya perilaku 

seksual  pranikah  yang  dilakukan  oleh  mahasiswi  indekos  yang  ada  di  lorong  Karet  Plaju 

Palembang. Untuk mengukur intensitas menonton mahasiswi indekos digunakan skala intensitas 

menonton. Skala tersebut dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan aspek intensitas menonton yang 

mengacu pada teori Chalpin (2006), ada 4 aspek intensitas menonton, yaitu; (1) frekuensi, (2) lama 

waktu, (3) perhatian, (4) emosional. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang kos di lorong karet Plaju Palembang 

yang berjumlah 56 orang. Dalam penelitian ini akan digunakan teknik  purposive sampling  yaitu 

teknik  penentuan sampel  dengan pertimbangan tertentu  (Sugiyono,  2007).  Adapun karakteristik 

penelitian ini yaitu: Mahasiswi yang suka menonton film romantis dengan durasi lebih dari tiga jam 

setiap  hari,  mahasiswi  yang  memiliki  pasangan  Hasil  angket  dari  pertimbangan  karakteristik 

tersebut diperoleh sampel sebanyak 31 orang.

Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  skala  psikologi. 

Untuk  mengukur  perilaku  seksual  pranikah  pada  mahasiswi  indekos  digunakan  skala  perilaku 

seksual pranikah. Skala tersebut dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan indikator perilaku seksual 

pranikah yang mengacu pada teori Sarwono (2003). Skala ini terdiri dari 60 aitem pernyataan yang 

disajikan dalam dua bentuk, 30 pertanyaan favourable dan 30 pernyataan unfavourable yang harus 

direspon oleh subjek.  Untuk mengukur intensitas  menonton mahasiswi indekos digunakan skala 

intensitas  menonton.  Skala  tersebut  dibuat  sendiri  oleh  peneliti  berdasarkan  aspek  intensitas 

menonton yang mengacu pada teori Chaplin (2006). Skala ini terdiri dari 64 aitem pernyataan yang 

disajikan dalam dua bentuk, 32 pernyataan favourable dan 32 pernyataan unfavourable yang harus 

direspon oleh subjek.

Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analaisis  statistik, 

menggunakan  analisis  regresi  sederhana (simple  regression),  yaitu  suatu  model  sistematis  yang 

digunakan untuk mengetahui  hubungan antara  satu variabel  bebas  dengan satu  variabel  terikat, 

dengan tujuan untuk membuat perkiraan pada variabel tergantung dengan variabel bebas (Sugiyono, 

2007). Pengujian tersebut dibantu dengan program komputer SPSS (Statistical Package for Social  

Science) Verssion 18.00 for windows.

Hasil Penelitian

Penelitian  yang  dilakukan  mengenai  intensitas  menonton  film romantis  dengan  perilaku 

seksual pranikah menggunakan regresi sederhana yang bertujuan untuk menguji hipotesis tentang 

adanya hubungan antara intensitas menonton film romantis dengan perilaku seksual pranikahpada 

mahasiswi indekos di lorong Karet Plaju Palembang. Analisis yang diperoleh dari penelitian ini 
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adalah  adanya  penerimaan  pada  hipotesis  yang  diajukan.  Hasil  tersebut  dapat  dilihat  dari  nilai 

koefisien P=0,007 P<0,01 nilai ini menunjukkan hubungan yang sangat signifikan. Hal ini berarti 

bahwa  hubungan  antara  intensitas  menonton  film  romantis  dengan  perilaku  seksual  pranikah 

tersebut adalah sangat signifikan.

Nilai  R=0,476   menunjukkan  korelasi  antara  kedua  variabel,  yaitu  variabel  intensitas 

menonton  film romantis  dengan variabel  perilaku  seksual  pranikah.  Tanda  positif  pada  nilai  R 

kedua  variabel  tersebut  menunjukkan  adanya  korelasi  positif  antara  intensitas  menonton  film 

romantis dengan perilaku seksual. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas menonton 

film romantis, maka semakin tinggi pula perilaku seksual pranikah yang dilakukan. 

Kedua  variabel  yaitu  intensitas  menonton  film  romantis  dengan  perilaku  seksual 

berdistribusi  normal,  untuk variabel  intensitas  menonton  film romantis  P≥0,05 yaitu  0,908 dan 

untuk  variabel  perilaku  seksual  pranikah  P≥0,05  yaitu  0,554.  Sedangkan  hasil  uji  linieritas 

menunjukkkan bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah linier  P≤0,05 

yaitu  0,010.  Jadi  dapat  disimpulkan  antara  variabel  intensitas  menonton  film  romantis  dengan 

perilaku seksual pranikah berdistribusi normal dan mempunyai hubungan yang linier.

Adanya hubungan yang sangat signifikan antara intensitas menonton film romantis dengan 

perilaku seksual pranikah pada mahasiswi indekos di lorong Karet Plaju Palembang didukung oleh 

Walker dkk (Steven dkk, 2005) yang mengemukakan bahwa film drama romantis yang ditonton 

secara  intensif  oleh  remaja  dapat  mempengaruhi  perilaku  seksual  dalam kehidupan  remaja  itu 

sendiri  dikarenakan  adegan  –  adegan  seksual  yang  terdapat  dalam film tersebut.  Mahasiswi  di 

lorong Karet Plaju Palembang menonton film romantis dengan durasi 1-3 jam/hari, adanya adegan-

adegan seksual yang ditayangkan dalam film tersebut seperti berpegangan, berpelukan, bercuiuman 

sampai pada seksual eksplisit mempengaruhi dorongan seksual yang dimiliki mahasiswi sehingga 

karena setiap hari menonton film romantis mengakibatkan mereka terpengaruh untuk melakukan 

perilaku seksual  yang ditontonnya. Besarnya sumbangan efektif adalah sebesar 0,226  atau 22,6% 

artinya ada 77,4% variabel lain yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah. Mahasiswi mengaku 

banyak  faktor  yang  mempengaruhi  perilaku  seksual  pranikah  yang  mereka  lakukan  bersama 

pasangan,  seperti  lamanya  berpacaran,  seringnya  bertemu,  kepercayaan  dan  karena  seringnya 

menonton film romantis baik itu karena menonton sendirian ataupun menonton bersama pasangan.

Hal ini didukung dari skala aitem hasil penelitian yang yang dilakukan oleh peneliti, bahwa 

mahasisiwi menonton  film romantic selama  lebih  dari  tiga jam/hari,  menonton bersama pacar, 

melalaikan tugas-tugas kuliah karena menonton, lupa waktu saat menonton. Intensitas menonton 

film  romantis  yang  dilakukan mahasiswi menyebabkan mereka melakukan perilaku seksual 

pranikah seperti,  saat menonton bersama pacar tangan pacar meraba-raba tubuhnya,  berciuman 
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dengan pacar. Berdasarkan pengolahan  data  dari skala  yang  diberikan dalam penelitian ini 

kemudian dilakukan pengkategorisasian,  terhadap  variabel  perilaku  seksual  pranikah  dengan 

intensitas menonton film romantis pada mahasiswi indekos di Lorong Karet Plaju Palembang dari 

31  mahasiswi  yang  dijadikan  subjek  penelitian.  Mu’tadin  (2002)  mengatakan  bahwa  perilaku 

seksual pranikah merupakan perilaku seksual yang dilakukan tanpa melalui proses pernikahan resmi 

menurut  agama  dan  kepercayaan  masing  –  masing.  perilaku  seksual  pranikah  yang  dimiliki 

mahasiswi sebanyak 19 (61,3%) orang mahasiswi memiliki perilaku seksual pranikah yang sedang. 

Sedangkan Intensitas menonton film romantis yang dimiliki oleh mahasiswi adalah sedang 

yaitu  sebanyak  21  (67,7%)  mahasiswi  yang  memiliki  intensitas  menonton  film  romantis  yang 

sedang.  Hal  ini  dikarenakan  setiap  orang  memiliki  sikap  yang  belum  tentu  sama,  begitupula 

terhadap intensitas menonton film romantis. Azwar (2001) menjelaskan bahwa intensitas ialah besar 

atau kekuatan suatu sikap dimana pada setiap orang belum tentu sama. Dua orang yang sama – 

sama mempunyai  sikap positif terhadap sesuatu, mungkin tidak sama intensitasnya dalam artian 

bahwa yang satu bersikap positif akan tetapi yang lain lebih bersikap lebih positif lagi dari pada 

orang yang pertama. Jadi bisa disebut sebagai derajat kekuatan yang bertingkat – tingkat.

Diskusi

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

ada hubungan yang sangat signifikan antara intensitas  menonton film romantis dengan perilaku 

seksual  pranikah  pada  mahasiswi  indekos  di  lorong  Karet  Plaju  Palembang.  Semakin  tinggi 

intensitas  menonton  film  romantis  maka  semakin  tinggi  pula  perilaku  seksual  pranikah  dan 

sebaliknya.  Besarnya  sumbangan  efektif  yang  diberikan  oleh  variabel  intensitas  menonton  film 

romantis terhadap perilaku seksual pranikah sebesar 22,6%.
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