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KECENDERUNGAN MENCARI SENSASI 
SEKSUAL, SEXTING, DAN PERILAKU SEKS 

BERISIKO PADA PELAKU SEXTING TIPE 
TWO-WAY SEXTERS 

(SEXUAL SENSATION SEEKING, SEXTING, 
AND RISKY SEXUAL BEHAVIOR IN TWO-WAY 

SEXTERS) 
 

Wahyu Rahardjo, Indria Hapsari dan Maizar Saputra 
Universitas Gunadarma, Jakarta 

 

Perilaku seks berisiko kian lazim dilakukan oleh banyak orang saat ini. Sementara itu di dalam beberapa 

penelitian terdahulu, muncul pula sexting atau perilaku berbagi pesan, gambar, foto, dan video dari telepon 

genggam dengan unsur seksualitas sebagai fenomena sosial baru yang kerap dilakukan oleh pelaku perilaku 

seks berisiko. Penelitian ini bertujuan melihat peran kecenderungan mencari sensasi seksual dan sexting 

terhadap perilaku seks berisiko pada pelaku sexting yang menerima dan juga mengirimkan konten seksual 

melalui pesan, gambar, foto, dan video dari telepon genggam. Penelitian ini melibatkan 89 orang partisipan 

pria dan wanita yang terdiri dari mahasiswa dan karyawan dan wirausahawan dengan orientasi seks 

heteroseksual, biseksual dan gay. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah regresi dan uji beda dengan 

Anova. Beberapa hasil penelitian yang ditemukan adalah (1) sexting tidak berpengaruh terhadap 

kecenderungan mencari sensasi seksual dan perilaku seks berisiko, (2) kecenderungan mencari sensasi 

seksual berpengaruh terhadap perilaku seks berisiko, (3) terdapat perbedaan jumlah hubungan seks ditinjau 

dari jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan status pernikahan, dan (4) terdapat perbedaan jumlah 

pasangan seks dan kecenderungan mencari sensasi seksual ditinjau dari jenis kelamin dan orientasi seks. 

Hasil penelitian juga menyiratkan bahwa sexting merupakan perilaku yang biasa dilakukan oleh pria dan 

wanita, apa pun orientasi seks, pekerjaan, latar belakang pendidikan, status pernikahan, dan status pacaran 

partisipan. Sementara itu juga diketahui bahwa figur yang paling banyak disebut sebagai tujuan sexting 

adalah pasangan tidak tetap dan teman biasa dari jenis kelamin yang sama. Adapun motivasi melakukan 

sexting yang paling sering disebut adalah menggoda pasangan, sekedar berbagi, dan usaha awal agar dapat 

berhubungan seks. 

 

Kata kunci: perilaku seks berisiko, kecenderungan mencari sensasi seksual, sexting 

Risky sexual behavior is easier to be committed by the people nowadays. Meanwhile, in the previous 

researches, sexting or the behavior of sharing sexual suggestive text, picture, photo, and video from mobile 

phone is the new social phenomenon committed by people involving risky sexual behavior. This research aim 

is to measure the role of sexual sensation seeking and sexting to risky sexual behavior in people who receive 

and send sexual content in text, picture, photo, and video from mobile phone. The participants of this research 

are 89 males and females who work as college students, employees, and entrepreneurs, with sexual 

orientation as heterosexuals, bisexuals and gays. Regression and one way Anova is used as analysis 

technique. Some of the results are (1) sexting has no effect on sexual sensation seeking and risky sexual 
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behavior, (2) sexual sensation seeking has effect on risky sexual behavior, (3) there are statictical differences 

in the amount of sexual intercourse based on sex, educational background, and marital status, and (4) there 

are statictical differences in the amount of sexual partners and sexual sensation seeking based on sex and 

sexual orientation. Another result shows that sexting is a kind of behavior committed by both male and female 

no matter his/her sexual orientation, educational background, marital status and dating status. On the other 

hand, casual partners and friends from the same sex are mentioned as figure the participant often committed 

the sexting. Meanwhile, the motivation for doing sexting are for teasing the partner, just sharing the sexual 

contents, and also initial effort in engaging sexual intercourse. 

 

Keywords: risky sexual behavior, sexual sensation seeking, sexting 

Perilaku seks berisiko merupakan 

perilaku seks yang kian lazim dilakukan 

oleh banyak kelompok dewasa ini, baik itu 

heteroseksual maupun homoseksual, 

dengan status lajang dan menikah. 

Perilaku seks berisiko merupakan bentuk 

perilaku seks baik itu vaginal maupun anal 

yang dilakukan oleh individu, apa pun 

orientasi seksnya, dengan risiko terinfeksi 

penyakit menular seksual seperti 

HIV/AIDS. 

Terdapat beberapa hal yang ditengarai 

memengaruhi perilaku seks berisiko yang 

dilakukan oleh individu. Salah satu di 

antaranya adalah kecenderungan mencari 

sensasi seksual. Kecenderungan mencari 

sensasi seksual berkembang dari konsep 

kecenderungan mencari sensasi milik 

Zuckerman (2007). Individu dengan 

kecenderungan mencari sensasi seksual 

yang tinggi mementingkan kebaruan dan 

spontanitas dalam hal kenikmatan seksual. 

Hal ini terjadi pada kelompok pria dan 

wanita heteroseksual (Arnold, Fletcher, & 

Farrow, 2002), dan juga pada pria gay dan 

biseksual (Dudley, Rostosky, Korfhage, & 

Zimmerman, 2004; Preston, D’Augelli, 

Kassab, & Starks, 2007). Prinsip 

keterkaitan antara kecenderungan mencari 

sensasi seksual dan perilaku seks berisiko 

adalah bahwa perilaku seks berisiko 

dilakukan oleh individu agar pemenuhan 

kebutuhan dan kenikmatan seksual 

mendapat kesegeraan (Patel, Yoskowitz, & 

Kaufman, 2007), dan hal ini diakomodasi 

oleh kecenderungan mencari sensasi 

seksual. 

Hal lain yang juga diduga memiliki 

peran terhadap dilakukannya perilaku seks 

berisiko adalah sexting. Definisi sexting 

cukup beraneka ragam walaupun benang 

merahnya sama. Bauermeister, Yeagley, 

Meanley, dan Pingel (2014) menyebutkan 

bahwa terminologi sexting merupakan 

gabungan kata seks (sex) dan SMS 

(sexting) atau perilaku mengirim foto atau 

pesan seksual sugestif melalui SMS. 

Menurut Walker, Sanci, dan Temple-Smith 

(2013), sexting adalah produksi dan 

distribusi gambar yang secara eksplisit 

mengandung seksualitas melalui teknologi 

komunikasi. Sexting disebut bukan hanya 

berbagi foto, gambar, atau pesan seksual 

saja, melainkan juga video seksual melalui 
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telepon genggam (Drouin, Vogel, Surbey, & 

Stills, 2013; Weisskirch & Delevi, 2011). 

Telepon genggam disebut sebagai media 

komunikasi terbaik dalam melakukan 

sexting, terutama memotret dan 

menyebarkan gambar diri sendiri yang 

provokatif secara seksual (Gomez & Ayala, 

2014; Zhang, 2010). 

Di dalam definisi sexting tidak 

disebutkan kepada siapa individu 

melakukan sexting karena definisi sexting 

menitikberatkan pada konten dan media 

pengiriman, namun demikian banyak riset 

memang memfokuskan sexting yang 

dilakukan individu kepada pasangan 

romantisnya (Delevi & Weisskirch, 2013). 

Namun demikian menjadi menarik 

melakukan riset lebih lanjut di Indonesia 

mengenai sexting untuk benar-benar 

mengetahui bahwa apakah benar sexting 

dilakukan hanya atau mayoritas kepada 

pasangan romantis atau ada figur lain yang 

dituju dalam melakukan sexting. 

Di sisi lain, kecenderungan mencari 

sensasi seksual juga diduga berkorelasi 

dengan sexting. Sexting cenderung 

dilakukan oleh individu yang menganggap 

bahwa seks merupakan sesuatu yang 

menyenangkan dan memuaskan 

(Ferguson, 2011). Hal ini dapat terkait 

dengan sikap yang positif dan 

kecenderungan mencari sensasi seksual. 

Sexting memberikan akses kepada 

individu untuk bertemu dengan orang baru 

dan memungkinkan individu melakukan 

inisiasi hubungan seksual dengan orang 

baru. Individu dengan kecenderungan 

mencari sensasi yang tinggi, termasuk 

seksualitas, cenderung melakukan sexting 

(Dir, Cyders, & Coskunpinar, 2013). Pada 

titik ini tampak bahwa individu dengan 

kecenderungan mencari sensasi seksual 

yang tinggi melakukan sexting hingga 

terlibat dalam perilaku seks berisiko, 

terutama dilakukannya hubungan seks 

dengan orang asing (atau dengan orang 

yang tidak diketahui secara pasti status 

kesehatan seksualnya), dan kurang 

konsisten dalam mengenakan kondom saat 

berhubungan seks dengan pasangannya 

tersebut (Benotsch, Snipes, Martin, & Bull, 

2013; Dir, Cyders, & Coskunpinar, 2013). 

Pelaku sexting digolongkan menjadi 

tiga, yaitu penerima (receivers), pengirim 

(senders), dan penerima sekaligus 

pengirim pesan, gambar, foto, dan video 

seksual sugestif (two-way sexters) 

(Gordon-Messer, Bauermeister, Grodzinski, 

& Zimmerman, 2013). Penelitian ini 

menitikberatkan pada pelaku two-way 

sexters dengan asumsi individu yang 

berada dalam kelompok ini adalah individu 

yang secara aktif dan ekspresif terlibat 

sexting dan kemungkinan memang 

melakukan sexting dengan tujuan tertentu 

berkaitan dengan seksualitas, bukan 

sekedar berbagi konten seks belaka. 

Berdasarkan keterangan tersebut maka 

tujuan penelitian ini adalah menguji peran 

antara kecenderungan mencari sensasi 

seksual, sexting, dan perilaku seks berisiko 

pada pelaku sexting dengan tipe two-way 

sexters. 

Metode 

Skala penelitian dalam bentuk angket 

disebarkan dengan teknik snowball 

sampling kepada beberapa partisipan kunci 

yang memiliki akses terhadap beberapa 

partisipan lainnya. Berdasarkan data awal 

yang masuk, pada awalnya jumlah 
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partisipan ini sejumlah 155 orang. Data 

sejumlah itu kemudian dipilah kembali 

sesuai dengan kriteria inklusi yang 

ditetapkan. Sekitar 15 orang di antaranya 

mengaku hanya menerima pesan, gambar, 

foto, dan video seksual (receivers), 20 

orang mengaku mengirimkan pesan, 

gambar, foto, dan video seksual (senders), 

dan 120 orang sisanya merupakan 

kelompok penerima sekaligus pengirim 

pesan, gambar, foto, dan video seksual 

(two way sexters). Namun demikian, dari 

120 orang partisipan dengan tipe two way 

sexters hanya 89 orang saja yang 

merupakan pelaku perilaku seks berisiko. 

Sehingga, pada akhirnya hanya sekitar 89 

orang saja yang memenuhi kriteria 

partisipan penelitian ini. 

 Partisipan penelitian ini memiliki 

rentang usia antara 17 hingga 32 tahun 

dengan rerata sekitar 25.37 tahun. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Gomez dan Ayala 

(2014) bahwa mayoritas pelaku sexting 

adalah remaja dan diikuti dengan dewasa 

awal. Dari 89 partisipan, 72 orang atau 

sekitar 80.90% di antaranya adalah pria, 

dan 17 orang atau sekitar 19.10% sisanya 

adalah wanita. Mayoritas partisipan 

mengaku memiliki orientasi seks sebagai 

heteroseksual (n = 64; 71.91%), disusul 

gay (n = 17; 19.10%), dan biseksual (n = 8; 

8.98%). Mayoritas partisipan bekerja 

sebagai karyawan (n = 53; 59.55%), 

disusul mahasiswa (n = 27; 30.33%), dan 

wiraswasta (n = 9; 10.11%). Di sisi lain juga 

tampak bahwa mayoritas partisipan 

memiliki latar belakang pendidikan SMA (n 

= 45; 50.56%), disusul oleh partisipan 

dengan latar belakang pendidikan S1 (n = 

43.82%), dan D3 (n = 5; 5.61%). 

 Dilihat dari status pernikahan terlihat 

bahwa mayoritas partisipan belum menikah 

atau lajang (n = 81; 91.01%), dan sisanya 

menikah (n = 9; 9.98%). Namun demikian, 

dapat diketahui pula bahwa ternyata ada 

cukup banyak yang mengaku sedang 

berpacaran (n = 34; 38.20%), meskipun 

mayoritas mengaku sedang tidak 

berpacaran (n = 55; 61.79%).  

Kecenderungan mencari sensasi 

seksual adalah suatu kebutuhan untuk 

merasakan sensasi dan pengalaman 

seksual yang berbeda, baru dan kompleks, 

serta kerelaan menempuh resiko secara 

fisik dan sosial untuk pendapatkan 

pengalaman-pengalaman tersebut. Skala 

kecenderungan mencari sensasi seksual 

dalam penelitian ini diteliti dengan 

menggunakan skala kecenderungan 

mencari sensasi seksual milik Rahardjo 

(2013) yang terdiri dari (1) pengalaman 

seks berbeda, (2) pasangan seks, dan (3) 

eksplorasi seksual. Skala ini berjumlah 5 

item dengan rentang daya diskriminasi item 

antara 0.488-0.748 dan koefisien reliabilitas 

sebesar 0.842. 

Sexting merupakan perilaku berbagi 

pesan, gambar foto, dan video yang 

mensugesti secara seksual melalui telepon 

genggam. Skala sexting ini dibuat 

berdasarkan konsep milik Gordon-Messer, 

Bauermeister, Grodzinski, dan Zimmerman 

(2013) yaitu (1) menerima, dan (2) berbagi. 

Skala ini terdiri dari 8 item dengan daya 

diskriminasi item antara 0.548-0.783 dan 

koefisien reliabilitas sebesar 0.904. 

Perilaku seks berisiko adalah perilaku 

seks, baik vaginal dan anal, yang dilakukan 

individu dan membuatnya menjadi rentan 

terinfeksi penyakit menular seksual. 
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Perilaku seks berisiko disusun penulis 

berdasarkan jenis-jenis perilaku seks 

berisiko, yaitu (1) inkonsistensi 

penggunaan kondom, (2) jumlah pasangan 

seks, dan (3) dengan siapa individu paling 

sering berhubungan seks. Pengukuran 

perilaku seks berisiko ini memiliki batasan 

selama kurun waktu 6 bulan terakhir.  

 

Hasil 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diketahui beberapa hal. Pertama adalah 

bahwa partisipan penelitian ini tergolong 

inkonsisten dalam menggunakan kondom 

saat berhubungan seks. Hal ini diketahui 

dari perbedaan rerata jumlah hubungan 

seks dalam kurun waktu 6 bulan terakhir (M 

= 7.02; SD = 5.38) dan rerata jumlah 

pemakaian kondom saat melakukan 

hubungan seks dalam kurun waktu 6 bulan 

terakhir (M = 5.05; SD = 4.41). Artinya 

adalah bahwa dari sekitar 7 kali hubungan 

seks dilakukan hanya 5 kali partisipan 

mengenakan kondom saat melakukan 

hubungan seks tersebut. 

Hasil penelitian juga memperlihatkan 

bahwa sexting tidak berpengaruh terhadap 

kecenderungan mencari sensasi seksual 

dan perilaku seks berisiko. Sementara itu, 

kecenderungan mencari sensasi seksual 

memiliki pengaruh terhadap perilaku seks 

berisiko. Kecenderungan mencari sensasi 

seksual memiliki pengaruh sebesar 4.6% 

(R2 = 0.057, Adjusted R2= 0.046, p < .05) 

terhadap jumlah hubungan seks yang 

dilakukan selama kurun waktu 6 bulan 

terakhir, kemudian 9.4% (R2 = 0.104, 

Adjusted R2= 0.094, p < .01) terhadap 

jumlah pemakaian kondom setiap 

berhubungan seks dalam kurun waktu 6 

bulan terakhir, dan kontribusi sebesar 

15.3% (R2 = 0.162, Adjusted R2= 0.153, p < 

.00) terhadap dengan siapa individu 

melakukan hubungan seks. 

Berdasarkan hasil penelitian juga 

diketahui tidak ada perbedaan sexting dan 

jumlah pemakaian kondom saat melakukan 

hubungan seks dalam kurun waktu 6 bulan 

terakhir ditinjau dari jenis kelamin. Namun 

demikian ditinjau dari jenis kelamin 

terdapat perbedaan dalam hal jumlah 

hubungan seks dalam kurun waktu 6 bulan 

terakhir (F(1,89) = 6.771, p < .05), jumlah 

pasangan seks dalam kurun waktu 6 bulan 

terakhir (F(1,89) = 8.282, p < .01), dan 

kecenderungan mencari sensasi seksual 

(F(1,89) = 28.306, p < .00).  

Dapat diketahui pula bahwa pria 

melakukan hubungan seks lebih sering (M 

= 7.72; SD = 5.66) dibandingkan wanita (M 

= 4.05; SD = 2.43) dalam kurun waktu 6 

bulan terakhir. Pria juga memiliki pasangan 

seks lebih banyak (M = 3.25; SD = 1.89) 

dalam kurun waktu 6 bulan terakhir 

dibandingkan wanita (M = 1.82; SD = 1.55). 

Pria lebih permisif melakukan sexting (M = 

28.80; SD = 5.96) dibandingkan wanita (M 

= 27.64; SD = 9.34). Pria juga memiliki 

kecenderungan mencari sensasi seksual 

lebih tinggi (M = 16.27; SD = 2.78) 

dibandingkan wanita (M = 12.47; SD 

=1.97). 

Berdasarkan orientasi seks tidak 

dijumpai perbedaan yang signifikan pada 

jumlah hubungan seks dan jumlah 

pemakaian kondom dalam kurun waktu 6 

bulan terakhir, serta perilaku sexting. 

Perbedaan yang signifikan ditemui pada 

jumlah pasangan seks (F(1,89) = 8.720, p 

< .00), dan kecenderungan mencari 
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sensasi seksual (F(1,89) = 6.609, p < .01). 

Berdasarkan hasil penelitian juga 

tampak bahwa berdasarkan jumlah 

hubungan seks yang dilakukan dalam 

kurun waktu 6 bulan terakhir, kelompok gay 

memiliki rerata paling tinggi (M = 8.35; SD 

= 2.23) dibandingkan kelompok biseksual 

(M = 8.25; SD = 3.49), dan kelompok 

heteroseksual (M = 6.51; SD = 6.08). 

Sementara itu, hal yang sama dijumpai 

pada kecenderungan mencari sensasi 

seksual. Kelompok gay memiliki rerata 

paling tinggi (M = 17.70; SD = 2.41) disusul 

kelompok biseksual (M = 16.12; SD = 

3.44), dan kelompok heteroseksual (M = 

14.90; SD = 2.89). 

Di sisi lain, tampak pula perbedaan 

yang signifikan pada jumlah hubungan 

seks dalam kurun waktu 6 bulan terakhir 

ditinjau dari status pernikahan (F(1,89) = 

7.666, p< .01). Pada kategori ini, kelompok 

yang sudah menikah memiliki rerata skor 

tertinggi (M = 11.87; SD = 4.38) 

dibandingkan kelompok yang masih lajang 

(M = 6.54; SD = 5.26). Hal ini dapat terjadi 

dikarenakan individu melakukan hubungan 

seks dengan suami atau istri sebagai 

pasangan tetapnya, sekaligus juga dengan 

beberapa orang lain sebagai pasangan 

tidak tetap yang dimilikinya.  

Penelitian ini juga memberikan paparan 

data deskriptif yang menarik. Saat ditanya 

dengan siapa sexting paling sering 

dilakukan oleh partisipan maka jawaban 

yang paling banyak muncul adalah 

melakukan sexting dengan pasangan tidak 

tetap (n = 68; 41.21%), lalu dengan teman 

sesama jenis kelamin (n = 51; 30.90%), 

kekasih (n = 38; 20.03%), teman beda jenis 

kelamin (n = 6; 3.63%), dan suami atau istri 

(n = 2; 1.21%). 

Data deskriptif penelitian ini juga 

memperlihatkan variasi jawaban yang 

menarik untuk pertanyaan mengenai 

alasan melakukan sexting. Berada di 

urutan pertama sebagai alasan yang paling 

banyak disebut oleh partisipan adalah 

untuk menggoda pasangan atau teman (n 

= 66; 32.83%), disusul oleh niat sekedar 

berbagi (n = 49; 24.37%), usaha awal agar 

dapat berhubungan seks (n = 46; 22.88%), 

dan diminta pasangan atau teman (n = 39; 

19.40%). 

Hasil lain yang menarik untuk 

dipaparkan adalah keterangan dengan 

aplikasi apa sexting dilakukan melalui 

telepon genggam yang dimiliki partisipan. 

Jawaban pertama yang paling sering 

disebut adalah melalui BBM atau 

BlackBerry Messenger (n = 75; 41.43%), 

disusul oleh WhatsApp atau WA (n = 40; 

22.22%), grup BBM (n = 33; 18.23%), 

pesan singkat atau SMS (short message 

service) (n = 19; 10.49%), Line (n = 4; 

2.22%), Facebook dan Twitter masing 

disebut sama banyak (n = 3; 1.65%), dan 

lainnya (n = 4; 2.22%). Kemudahan 

penggunaan aplikasi tertentu pada telepon 

genggam juga memberikan fungsi yang 

berbeda bagi individu berkaitan dengan 

komunikasi dan hal-hal lainnya seperti 

pemenuhan kebutuhan afiliasi sekaligus 

seksualitas.  

 

Hasil 

Studi milik Noar, Zimmerman, dan 

Atwood (2004) menyebutkan bahwa 

hubungan seks yang tidak konsisten 

melibatkankan penggunaan kondom 

merupakan hal yang sering terjadi. 
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Anggapan bahwa mengunakan kondom 

membuat sensasi kenikmatan seks 

berkurang mungkin merupakan alasan bagi 

sejumlah pasangan enggan menggunakan 

kondom saat behubungan. Di dalam 

konteks heteroseksual, persoalan persepsi 

bahwa kondom mengurangi kenikmatan 

berhubungan seks terungkap dalam 

beberapa riset (Rahardjo, 2008; 

Rosengard, Anderson, & Stein, 2006). 

Beberapa hal lain yang sering disebutkan 

sebagai alasan mengapa kondom tidak 

digunakan dalam hubungan seks adalah 

persepsi bahwa pasangan seksnya aman, 

dan menimbulkan intimasi dengan 

pasangan seks, serta kondom dianggap 

simbol ketidaksetiaan (Afifi, 1999). Hal-hal 

yang telah disebutkan tersebut mungkin 

dapat menjelaskan alasan mengapa subjek 

dalam penelitian ini cenderung inkonsisten 

dalam mengunakan kondom saat 

melakukan hubungan seksual dengan 

pasangannya. 

 Hasil penelitian memang menunjukkan 

bahwa sexting tidak berpengaruh terhadap 

kecenderungan mencari sensasi seksual 

dan perilaku seks beresiko. Hal ini berarti 

penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Dir, Cyders, dan 

Coskunpinar (2013) yang menyebutkan 

sexting berkaitan dengan perilaku seks 

berisiko seperti hubungan seks dengan 

orang asing, dan hubungan seks tanpa 

pengaman. Sebelum bertemu dan 

berhubungan seks dengan pasangan tidak 

tetapnya, individu terlebih dahulu saling 

melakukan sexting. Hal ini mungkin 

dikarenakan sexting pada subjek dalam 

penelitian ini mayoritas dilakukan sebagai 

media untuk saling menggoda teman atau 

pasangan atau sekedar untuk berbagi, 

dibandingkan sebagai usaha untuk 

mendapatkan hubungan seksual. Hal itu 

sesuai dengan motivasi sexting 

dikemukakan oleh (Drouin, Vogel, Surbey, 

& Stills, 2013), yang menyebutkan bahwa 

motivasi seseorang dalam melakukan 

sexting adalah untuk menggoda atau 

mengatasi kejenuhan.  

Sementara kecenderungan mencari 

sensasi seksual berpengaruh terhadap 

perilaku seks beresiko. Hal ini mungkin 

karena ekspolasi seks seseorang membuat 

dirinya mengganti-ganti pasangan 

seksualnya sehingga kemungkinan 

terjadinya perilaku seks beresiko. Riset Qiu 

(2005) serta Gullette dan Lyons (2005) 

menyebutkan bahwa kecenderungan 

mencari sensasi seksual mendorong 

individu mencari dan menjalani hal-hal baru 

dan tidak lazim berkaitan dengan perilaku 

seksual, seperti hubungan seks tanpa 

kondom dengan pasangan seks dalam 

jumlah yang banyak. 

 Di dalam masyarakat dikatakan bahwa 

pria lebih permisif dalam hal yang berbau 

seks. Persoalan standar ganda dalam 

seksualitas memang masih ada di dalam 

masyarakat sehingga toleransi terhadap 

permisivitas seks yang dilakukan oleh pria 

seperti didukung oleh persepsi banyak 

orang (Rahardjo & Hermita, 2012). Riset 

Clark dan Weiderman (2000) juga 

menyatakan bahwa pria memiliki 

kecenderungan mencari sensasi seksual 

yang lebih tinggi dibandingkan wanita. 

Karenanya, tidak mengherankan jika pria 

memiliki lebih banyak pasangan intimasi, 

dan bahkan pasangan seks dibandingkan 

wanita. 
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Hasil penelitian yang menujukkan 

bahwa pria lebih permisif dalam melakukan 

sexting sesuai dengan hasil penelitian 

Dalevi dan Weisskirch (2013) yang 

menyebutkan bahwa dalam konteks 

hubungan romantis, pria lebih mudah 

melakukan sexting kepada siapa saja. Di 

sisi lain, wanita membutuhkan lebih banyak 

komitmen dalam suatu hubungan sebelum 

melakukan sexting dengan pasangannya.  

Gay dalam penelitian ini dilaporkan 

memiliki kecenderungan paling tinggi 

dalam jumlah hubungan sosial dan juga 

dalam mencari sensasi seksual. 

Permasalahan kecenderungan mencari 

sensasi seksual menjadi hal yang krusial 

dalam memahami keterlibatan gay dalam 

perilaku seks berisiko (Rahardjo, 2013). Di 

dalam melakukan sexting pun gay juga 

dilaporkan lebih tinggi intensitasnya 

dibandingkan dengan mereka yang bukan 

gay dan berjenis kelamin laki-laki 

(Baeurmeister, Yaegley, Meanley, & Pingel, 

2013). Hal ini menarik untuk dicermati. 

Riset Rahardjo (2013) menyebutkan 

keterlibatan penggunaan telepon genggam 

dalam membantu mencari teman kencan 

atau pasangan seks. Kecanggihan alat 

komunikasi seperti telepon genggam 

membantu individu membentuk grup dalam 

sistem komunikasi tertentu yang didukung 

teknologi dan mendapatkan pasangan seks 

dari situ. 

Sexting dengan pasangan tidak tetap 

merupakan yang paling banyak muncul 

dalam penelitian ini. Hal ini didukung oleh 

pendapat Drouin, Vogel, Surbey, dan Stills 

(2013) yang menyebutkan bahwa motivasi 

seseorang melakukan sexting adalah 

sebagai langkah awal untuk melakukan 

hubungan seks, dan paling sering 

dilakukan oleh individu dengan pasangan 

tidak tetap atau selingkuhannya. Sexting 

bisa jadi dianggap sebagai langkah yang 

strategis untuk melihat apakah individu 

yang menjadi pasangan komunikasi 

memberikan lampu hijau atas sexting dan 

menampilkan isyarat lebih lanjut apakah 

dapat berlanjut kepada hubungan seks 

atau tidak. 

Hasil dalam penelitian ini di mana 

subjek melakukan sexting untuk menggoda 

pasangan atau teman sesuai dengan apa 

yang dikatakan Druin, Vogel, Surbey, dan 

Stills (2013). Riset Drouin, Vogel, Surbey, 

dan Stills (2013) ini menyatakan bahwa 

ada beberapa motivasi dalam melakukan 

texting, di antaranya adalah untuk 

menggoda teman di mana jawaban ini 

berada di urutan pertama. 

Saran untuk penelitian selanjutnya 

adalah bahwa jumlah partisipan yang 

masih sedikit dapat dijadikan 

pertimbangan. Penambahan jumlah 

partisipan dapat memberikan gambaran 

dan hasil yang lebih komprehensif. 

Sementara itu, beberapa faktor lain seperti 

kepribadian, konformintas kelompok dan 

sikap terhadap penggunaan teknologi 

komunikasi dapat dipertimbangkan lebih 

lanjut dalam kaitannya dengan sexting dan 

perilaku seks berisiko.  

 

Kesimpulan 

 

Sexting belum menjadi sarana utama 

proses inisiasi keterlibatan individu dalam 

perilaku seks berisiko. Namun demikian, 

kecenderungan mencari sensasi seksual 

masih memiliki peran yang cukup kuat 



 
74 RAHARDJO, HAPSARI, & SAPUTRA 

terhadap dilakukannya perilaku seks 

berisiko. Hal ini memperlihatkan faktor 

internal seperti kecenderungan mencari 

sensasi seksual yang sangat dipengaruhi 

oleh faktor biologi atau dorongan seks 

memiliki peran yang lebih besar dalam 

dilakukannya perilaku seks berisiko 

dibandingkan penggunaan teknologi 

komunikasi. 
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