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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Manusia merupakan makhluk yang selalu berkembang setiap saat dan setiap 

waktu. Berbagai macam cara pikir, pola hidup, perilaku, adat istiadat, serta 

peradaban selalu berubah ubah dari masa ke masa. Hal ini tidak terlepas dari 

keinginan manusia untuk selalu mendapatkan yang terbaik dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, termasuk mensejahterahkan kehidupannya.  

Banyak terobosan baru yang dilakukan manuasia yang memberikan perubahan 

secara global tentunya. Salah satunya adalah dengan  melakukan perkembangan  

teknologi.  Teknologi pada dasarnya merupakan cara manusia memenuhi kebutuhan 

dasarnya untuk bertahan hidup.  Teknologi pada gilirannya digunakan oleh manusia 

untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, pencapaian teknologi 

oleh suatu masyarakat juga merupakan pencapaian eksistensi. (Usman Ks,  2009:30) 

Yang  terlihat mencolok di era globalisasi ini adalah perkembangan teknologi 

dalam  ranah media massa.  Media massa memberikan banyak manfaat yang sangat 

besar bagi peradaban dan perilaku manusia.  Awalnya kelahiran dari media cetak lah 

yang menjadi perintis berkembangnya berbagai bentuk media massa. Dengan 

perkembangan teknologi yang berbanding lurus dengan perkembangan media massa, 

maka terciptalah konten yang lebih menarik dan mutakhir demi menjawab kebutuhan 

masyarakat kini. Sehingga terciptalah media audio, audiovisual, sampai internet.  
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 Internet pada awalnya dikembangkan oleh US Defence Advance Research 

Project Agency (DARPA) pada tahun 1973. Mereka mengupayakan agar orang bisa 

berkomunikasi dengan sistem komputer yang bisa terhubung satu sama lain. Baru 

pada tahun 1986, Indonesia melalui Dewan Riset Nasional merekomendasikan 

pengembangan sains dan layanan teknlogi informasi. Sampai pada tahun 1989 Badan 

Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) merancang jaringan informasi yang 

disebut IPTEK.net. (Usman Ks,  2009:129) 

Internet memberikan peranan yang sangat penting bagi perkembangan 

komunikasi saat ini.  Segala macam bentuk media massa pasti menggunakan sarana 

internet sebagai media publikasi, pencari informasi,  serta penghubung komunikasi. 

Bahkan  media online  ini, mampu mengalahkan pamor media cetak yang lambat 

laun mulai tersisihkan. Internet merupakan industri media terbaru yang tumbuh 

paling pesat. Manurut Shiley Biagi (2010:12) sekitar 73% dari semua konsumen 

adalah online .  

Hal ini juga tidak terlepas dari peran masyarakat sebagai pengguna internet. 

Bahkan menurut kompas, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Mark Plus sudah 

terdapat 55 juta penduduk di Indonesia yang mengakses internet. Dari sinilah 

nampak jelas bahwa perkembangan teknologi mengubah cara pengiriman dan 

pengonsumsian media massa, disamping itu media massa mencerminkan sekaligus 

memengaruhi politik, masyarakat, dan budaya. (http://m.kompas.com) 
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Gambar 1.1 Pengguna Internet di Indonesia 

Hal ini membuktikan bahwa internet memang membawa perubahan besar bagi 

kehidupan manusia. Bebagai macam fasilitas yang mudah diakses memberikan 

dampak bertambahnya jumlah pengguna setiap tahunnya. Berdasarkan riset yang 

dilakukan tersebut para pengguna internet adalah kalangan muda kisaran usia 15 – 30 

tahun. Tidak mengherankan media ini juga digunakan sebagai ajang mencari 

eksistensi dan kepuasan diri.  

Dalam perkembangnya social networking berlomba-lomba untuk menyajikan 

berbagai macam inovasi terbaru bagi pengguna. Beberapa contoh diantaranya adalah 

MIRC, YM, Friendster, Facebook, Twitter, Camfrog, Tumblr, Plurk, dsb. Berbagai 

macam media sosial ini memiliki keunikannya tersendiri, sehingga para user  tinggal 

memilih mana media yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Walaupun 

memang ada beberapa dari media sosial ini yang justru disalahgunakan oleh para 

penggunanya. 

Komunikasi atau berbicara melalui dunia maya seperti chatting misalnya 

merupakan hal yang sangat mengasyikkan sekaligus memberikan banyak 

pengalaman. Dalam hal ini berbagai cara dapat ditempuh dengan menggunakan www 
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(world wide web)  yang sifatnya umum, dan dapat diakses oleh publik dari berbagai 

macam kalangan. Dari chatting inilah berbagai hal dapat dibahas dan dikemukakan 

secara lebih gamblang, bahkan secara personal antar pribadi yang satu dengan 

pribadi lainnya, walaupun mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. 

Situs-situs yang dibuat di internet memang betujuan untuk memudahkan 

seseorang mencari informasi, baik informasi politik, sosial, ekonomi, pendidikan 

maupun budaya. Namun tak jarang pula seiring dengan keinginan masyarakat yang 

semakin bebas saat ini, informasi mengenai masalah seksualitas sering menjadi 

alasan seseorang mengakses situs yang diperuntukan untuk 17 tahun ke atas tersebut. 

Pemilik situs pun tidak segan-segan untuk memberikan layanan semaksimal mungkin 

demi terwujudnya kepuasan dari pengguna.  

Beberapa pengguna diantaranya adalah mahasiswa yang mewakili sosok 

kalangan muda. Berbagai akses yang bisa didapatkan mahasiswa melalui internet 

berupa informasi menyebabkan mereka lebih memilih internet sebagai media pencari 

tahu. Dengan terbukanya akses informasi ini  segala hal yang berbau seks sangat 

mudah untuk dijelajahi di beberapa situs yang tersedia. Lingkungan mahasiswa yang 

bebas dan  jauh dari orang tua menyebabkan tidak ada proteksi baik dari diri maupun 

orang lain. Umur yang dianggap sudah matang menyebabkan seksualitas dikalangan 

mereka tidak lagi dianggap menjadi hal yang asing, justru menjadi sesuatu yang 

menarik untuk diperbicangkan. Bahkan tidak segan-segan satu sama lain saling 

bertukar informasi tentang perkembangan yang ada. 

Pada kenyataannya di beberapa situs internet, teknologi komunikasi tidak lagi 

digunakan sebagaimana mestinya, beberapa pengguna dengan sengaja mencari 
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kepuasan melalui media komunikasi, ada yang melakukan penipuan, kencan online, 

tetapi tak jarang dari user melakukan praktek prostitusi melalui dunia maya. Sudah 

bukan menjadi hal yang tabu seksualitas di Indonesia semakin berkembang pesat. 

Berbagai macam tindakan ataupun penyimpangan seksual sering terjadi di negara ini. 

Hal ini tidak terlepas dari perilaku manusia yang bergeser dari norma-norma yang 

ada. Peran media massa membawa dampak yang besar bagi perubahan masing-

masing individu. Para remaja dengan mudah bisa menonton tayangan dewasa melalui 

televisi atau bahkan download secara gratis  melalui internet. 

Camfrog yang sedianya merupakan media komunikasi yang mengkhususkan 

dirinya untuk memudahkan pengguna melakukan interaksi melalui perantara webcam 

ini, sudah mengalami pergeseran penggunaan. Para user tidak lagi menggunakan 

camfrog sebagai ajang interaksi secara global, tapi di balik itu situs ini memberikan 

layanan yang mudah dan murah bagi pengguna yang ingin mengakses berbagai 

macam kegiatan pornografi dan pornoaksi, atau bisa disebut sebagai praktek seks 

secara virtual. Ini terlihat dari 90 persen pengguna camfrog lebih banyak memenuhi 

room 18+ ketimbang room lainnya yang juga difasilitasi oleh situs ini. Ada kurang 

lebih 1800 pengguna setiap harinya yang tergabung dalam room 18+ ketimbang 

room lainnya yang hanya mencapai angka 200-300 pengguna setiap harinya.  

Camfrog yang merupakan bagian dari situs jejaring sosial ini terbilang berbeda 

dengan jejaringan sosial kebanyakan. Media yang sudah berkembang sejak 2003 ini 

pada awalnya digunakan sebagaimana mestinya, ini terbukti dengan adanya room 

family yang disediakan oleh camfrog. Room family ini merupakan room chatting 

yang berfungsi untuk menjalin komunikasi secara positif antar orang yang satu 
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dengan lainnya. Tak jarang melalui room ini seseorang bisa membuka kompetisi 

menyanyi melalui perantara webcam.  Namun pada kenyataannya kini, fungsi dari 

room chat  ini berubah. Berbagai macam kriteria room chat sampai kegiatan yang 

ada didalamnya terus bertambah dan mengalami inovasi. Inovasi tersebut, justru 

merambah pada pelegalan praktek pornografi melalui dunia maya.  Beberapa room 

diantaranya yang menyediakan praktek seks virtual  adalah room 18+, ada juga room 

yang dikhususkan bagi kalangan gay.  

Cara kerja camfrog yang sama dengan Yahoo Messanger (YM), yaitu 

memberikan layanan berupa video chatting, memang sangat memudahkan  para user. 

Salah satu yang menjadi kelebihannya, dimana setiap pengguna dapat dengan mudah 

melihat video chat pengguna lain tanpa izin terlebih dahulu. Berbeda dengan YM, 

yang harus melakukan izin terlebih dahulu sebelum melakukan  video chatting 

dengan lawan bicaranya. Selain itu melalui situs ini para pengguna bisa dengan 

gampang melihat kegiatan pengguna lain yang sengaja dipertontonkan user tertentu.  

Aktivitas seks virtual tersebut dapat disaksikan oleh 100 atau bahkan 1000 chatter,  

tergantung kuota yang disediakan setiap room chatting.  Penyimpangan seksual ini 

lah yang semakin berkembang pesat didalam masyarakat kini.  Hal tersebut tidak 

terlepas dari masalah seksualitas yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. 

Permasalahan seksualitas sudah menjadi budaya manusia, bahkan dari pertama kali 

Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Berbagai macam hal yang berhubungan 

dengan  seks atau pun seksualitas akan terus ada, seiring dengan keinginan setiap 

manusia  untuk memenuhi kebutuhan biologisnya tersebut.  
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Dari fenomena yang dipaparkan di atas tersebut, peniliti sangat tertarik 

membahas mengenai persepsi mahasiswa terhadap camfrog yang marak berkembang 

sampai saat ini, sehingga peneliti berharap berbagai macam alasan dan tujuan yang 

diinginkan dalam penelitian bisa terungkap. Maka dari itu peneliti mengambil judul 

“Persepsi Mahasiswa Tentang Seks Virtual di Internet.”  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi 

angkatan tahun 2008 Universitas Muhammadiyah Malang tentang seks virtual di 

room 18+ dalam camfrog?   

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta 

mendeskripsikan persepsi mahasiswa ilmu komunikasi angkatan tahun 2008 

mengenai seks virtual di room 18+ dalam camfrog.   

  

D. Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis maupun 

praktis, yaitu :  

1. Manfaat Akademis  

a. Penelitian ini diaharapkan mampu memberikan kontribusi, mengenai 

informasi perkembangan beberapa kelompok remaja di Indonesia dalam 
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memperlakukan sebuah media komunikasi, khususnya di dunia maya. 

Sehingga nantinya dapat ditindak lanjuti oleh seluruh lapisan masyarakat, 

tidak hanya sekedar menjadi wacana semata. 

b. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi 

penelitian selanjutnya tentang persepsi mahasiswa mengenai situs camfrog 

yang sudah berkembang sejak Oktober 2003 tersebut.  

2. Manfaat Praktis  

Untuk mendapatkan gambaran secara gamblang dan juga objektif 

mengenai fenomena sosial yang terjadi ditengah masyarakat yang sudah 

memasuki perkembangan e-lifestyle seperti sekrang ini. Sehingga nantinya 

informasi yang didapat, bisa bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.  

 

E. Kajian Pustaka 

1. Komunikasi Massa dan Komunikasi Virtual  

Manusia memiliki predikat sebagai makhluk individu dan juga makhluk 

sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk dapat berinteraksi dengan 

satu sama lainnya. Hal ini dikarenakan manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan 

dari orang lain. Sehingga dalam kesehariannya sangat dibutuhkan proses 

interaksi, salah satunya melalui komunikasi.  Layaknya makhluk sosial yang 

tidak bisa hidup tanpa orang lain, manusia juga tidak bisa untuk tidak 

berkomunikasi baik komunikasi secara interpersonal, maupun intrapersonal.  

Adapaun pengertian komunikasi menurut para ahli, seperti Bernard dan 

Gary A. Steiner (Deddy Mulyana, 2007:68), bahwa komunikasi merupakan 

proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya, 
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dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, figur, grafik, dan 

sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang biasanya disebut 

komunikasi. Selain itu Theodore M. Newcomb juga berpendapat yang sama 

bahwa setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi, 

terdiri dari rangsangan diskriminatif, dari sumber kepada penerima. Komunikasi 

bukan hanya interaksi melalui pesan verbal saja, namun juga melalui nonverbal. 

Bebagai macam pesan nonverbal disini berfungsi untuk memperkuat (afirmasi) 

pesan verbal yang disampaikan oleh komunikator.   

Begitu pula dengan media massa, berbagai macam asumsi mengenai 

pengertian komunikasi massa banyak dikaji oleh peneliti. Namun pada dasarnya 

komunikasi massa itu sendiri merupakan komunikasi melalui media massa 

(media cetak maupun elektronik). Media massa itu sendiri merupakan hasil dari 

perkembangan teknologi, sampai pada saat sekarang pun perkembangan itu terus 

berlangsung dan terciptanya internet sebagai wujud dari tuntutan masyarakat 

terhadap perkembangan teknologi yang ada.  

Massa itu sendiri dalam konteks kajian media massa memfokuskan pada 

penerima pesan yang berkaitan dengan media massa. Jadi massa disini 

merupakan segala sikap ataupun perilaku yang dipengaruhi oleh media massa 

yang ada. Para penerima pesan ini biasanya disebut khalayak, user, audience, 

pembaca, ataupun pemirsa.  

Michael W. Gamble dan Teri Gamble (1986) menyatakan, Komunikasi 

Massa mencakup : (Nurudin, 2007:8-9)  
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a. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern 

untuk menyebarkan dan memancarkan pesan secara cepat kepada khalayak 

luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui media modern pula antara 

lain surat kabar, majalah, televisi, film, atau gabungan diantara media 

tersebut.  

b. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-pesannya 

bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang yang tidak 

saling kenal atau mengetahui sama lain. Anonimitas audience dalam 

komunikasi massa inilah yang membedakan pula dengan jenis komunikasi 

lain. Bahkan pengirim dan penerima pesan tidak saling mengenal satu sama 

lain.  

c. Pesan adalah milik publik. Artinya bahwa pesan itu bisa didapatkan dan 

diterima oleh banyak orang. Karena itu diartikan publik.  

d. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal seperti 

jaringan, ikatan, atau perkumpulan. Dengan kata lain, komunikatornya tidak 

berasal dari seseorang, tetapi lembaga. Lembaga ini pun biasanya 

berorientasi pada keuntungan, bukan organisasi suka rela atau nirlaba.  

e. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi). Artinya 

pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh sejumlah 

individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan oleh media massa. Ini 

berbeda dengan komunikasi antar pribadi, kelompok atau publik dimana 

yang mengontrol bukan sejumlah individu. Beberapa individu dalam 
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komunikasi massa itu ikut berperan dalam membatasi, memperluas pesan 

yang disiarkan.  

f. Umpan balik dalam komunikasi massa bersifat tertunda. Kalau dalam jenis 

komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. 

Memasuki era e-lifestyle saat ini (Ali Zaki, 2008:14), dimana istilah 

tersebut merupakan gambaran fenomena dari revolusi gaya hidup, bahkan 

budaya hidup akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang makin pesat. Para ahli menyatakan bahwa tujuan utama dari e-lifestyle 

adalah pengoptimalisasian produktivitas dengan bantuan berbagai macam 

teknologi informasi dan komunikasi. Proses perkembangan komunikasi saat ini 

tidak hanya dimanfaatkan oleh kalangan anak remaja saja, melainkan seluruh 

aspek kehidupan sudah mulai memaksimalkan pemanfaatan teknologi 

komunikasi dan informasi. Beberapa yang termasuk dalam perangkat e-lifestyle 

seperti handphone, kamera digital, PDA, pemutar MP3 player, notebook, 

videoplayer, internet dan sebagainya.    

Sebelum membahas mengenai komunikasi virtual, perlulah penulis untuk 

mendefinisikan apa itu virtual sebenarnya. Menurut kamus ilmiah populer, 

virtual berarti sesuatu yang sesungguhnya sekalipun tidak formil. Maksud dari 

penjelasan tersebut untuk menandakan suatu ketiadaan, tidak nyata, atau non-

eksistensi. Definisi ini menunjukkan bahwa vitual adalah suatu jenis koin tiruan, 

bukan benda nyata. Melalui virtual ini ada indikasi perubahan sikap budaya, 

dimana seseorang menjadi lebih nyaman terhadap suatu ketiadaan, lebih 

bernuansa dalam penggunaan abstraksi, dan lebih tergantung pada masa lalu, 



12 
 

sebagai sebuah benteng identitas di wajah masa depan kebudayaan dan 

lingkungan global, yang tidak dapat diprediksi siapa pun. (Robshields, 2003:20) 

Berdasarkan pengertian yang disampaikan di atas, bisa disimpulkan bahwa 

virtual merupakan lawan dari faktual. Biasanya juga virtual dibatasi oleh 

permasalahan perantara berupa jarak dan terkadang orang-orang harus bisa 

membayangkan kejadian yang terjadi, bukan hanya masalah bertatap muka 

langsung atau tidak. Contohnya saja si A tidak bisa bertemu dengan si B, lalu ia 

mengirimkan email, ini termasuk salah satu bentuk pemanfaatan media virtual. 

Bahkan orang-orang kini tidak perlu lagi datang ke konser untuk sekedar 

menyaksikan band kesayangannya, cukup dengan melihat tayangan dari layar 

kaca, itu sudah merupakan bentuk pemanfaatan teknologi digital yang 

menghadirkan pertunjukan secara virtual.   

Komunikasi virtual merupakan komunikasi yang menggunakan perantara 

teknologi komunikasi dan informasi. Tidak hanya telepon genggam, pager, 

bahkan telepon rumah juga merupakan instrumen virtual  tapi kini 

pemanfaatannya jauh lebih luas yaitu menggunakan media internet. Seseorang 

bisa melakukan interaksi antar orang yang satu dengan orang lainnya hanya 

melalui dunia maya.  Internet merupakan sarana yang bebas yang bisa diakses 

kapan saja dan dimana saja oleh seluruh orang di negara Indonesia ini,  bahkan 

beberapa tempat diantaranya menyediakan layanan internet gratis.  

Komunikasi secara virtual memudahkan seseorang untuk lebih efisien 

dalam menghemat waktu serta tenaganya. Tanpa harus bertatap muka dan 

bertemu langsung, setiap orang tetap bisa melakukan komunikasi melalui 
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perantara sebuah media. Ada pun beberapa layanan internet yang memberikan 

kemudahan untuk membantu menunjang terjadinya komunikasi virtual adalah 

sebagai berikut:  

a. Email: Memungkinkan seseorang mengirimkan surat elektronik. Surat 

elektronik ini tidak hanya menampilkan teks, namun juga file multimedia 

seperti halnya web.  

b. World Wide Web: Memungkinkan seseorang mengakses layanan web dan 

menggunakannya untuk mencari informasi, melakukan e-banking, 

pembayaran, dan sebagainya. 

c. Remote Access: memungkinkan seseorang mengakses komputer lain secara 

mudah tanpa harus berada di depan komputer yang bersangkutan.  

d.  Kolabolarasi:  memungkinkan pekerjaan diselesaikan secara bersama-sama 

tanpa harus berada di satu tempat yang sama secara fisik. Yang penting 

orang-orang yang ingin kolaborasi harus terhubung dengan internet.  

e. Berbagai file:  proses download, upload, maupun berbagi file rekan ke rekan 

memungkinkan file digital dibagi ke seluruh dunia dengan mudah.  

f.  Streaming media: streaming media  adalah proses menikmati tampilan 

sebuah file multimedia media (suara atau video), dimana proses memainkan 

file tersebut hampir bersamaan waktunya dengan transmisinya. Ada 

berbagai teknologi yang bisa digunakan untuk streaming  media antara lain 

FLV (flash video), MVV, dan ASF.  

g. Voice telephony: ini adalah fitur internet yang sangat penting bagi orang 

yang memerlukan komunikasi murah ke seluruh dunia. Dengan 
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menggunakan VOIP (Voice Over Internet Protokol), ongkos berkomunikasi 

tidak perlu mengikuti aturan dari provider telekomunikasi karena ongkos 

yang dihitung hanyalah koneksi internet saja. Untuk menggunakan VoIP, 

komputer atau peranti yang digunakan harus memiliki pengeras suara atau 

mikrofon.  

Dari berbagai macam perkembangan teknologi ini lah, mengapa 

masyarakat kini lebih memilih berkomunikasi secara virtual. Banyak realitas 

virtual yang terjadi setelah internet muncul, dimana terjadi interaksi antar orang 

yang satu dengan orang lainnya tanpa harus beratatap muka, dan terbentuk 

berbagai macam komunitas-komunitas baru dalam dunia maya. Teknologi 

komunikasi mempunyai andil besar di dalamnya. Seseorang mampu 

berkomunikasi secara personal antar pribadi, atau bahkan bisa melakukan 

komunikasi secara kelompok bersama orang lain secara lebih mudah. Bahkan 

berbagai macam media massa kini terintegrasi dengan internet yang memiliki 

kapasitas dan kecepatan yang besar.    

2. Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Tidak dipungkiri di era globalisasi seperti saat ini, setiap manusia dituntut 

untuk selalu melakukan inovasi didalam kehidupannya. Termasuk dalam bidang 

komunikasi, berbagai hal dilakukan untuk mempermudah proses interaksi satu 

sama lainnya. Dalam hal ini bisa dilakukan melalui teknologi komunikasi.  

Perkembangan teknologi komunikasi pada era sebelum dan sesudah 

mengenal tulisan pasti berbeda. Banyak hal, seperti peradaban manusia juga 

mengalami perubahan dengan adanya perbedaan cara berkomunikasi tersebut. 
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Hal yang paling nampak signifikan pada saat ini adalah perkembangan media 

massa yang semakin pesat. Masyarakat yang menuntut penerima informasi yang 

aktual dan cepat membuat manusianya selalu berinovasi mengembangkan 

teknologi yang muktahir. 

Menurut Melvin De Fleur dan Sandra J. Ball-Rokeach (Nurudin, 2007:41-

62) ada beberapa era yang dapat dijadikan dasar pijakan untuk melihat 

perkembangan teknologi massa, diantaranya :  

a. Zaman Tanda dan Isyarat  

Zaman ini merupakan era yang paling awal yang menandai perkembangan 

manusia. Dalam berkomunikasi peran insting sangatlah penting. Hal ini 

dikarenakan kapasitas otak manusia pada saat itu masih terbatas. Bisa dikatakan 

bahwa komunikasi yang dilakukan manusia pada era ini sama dengan kondisi 

atau perilaku berkomunikasi yang dilakukan oleh binatang (hanya menggunakan 

sinyal atau tanda untuk berkomunikasi). Namun bukan berarti manusia pada 

zaman itu tidak bisa berkomunikasi, mereka tetap bisa melakukan komunikasi 

walaupun menggunakan komunikasi non verbal.  

b. Zaman Bahasa Lisan  

Era ini berjalan sekitar 300.000 tahun sampai 200.000 tahun sebelum 

masehi. Hal ini bisa ditandai dengan lahirnya kemampuan untuk berbicara dan 

berbahasa walaupun secara tebata-bata. Manusia pada zaman ini bisa disebut 

sebagai homosapiens. Dan manusia jenis cro magnon, menjadi ciri utama 

periode ini, manusia pada saat itu sudah mampu membuat peralatan yang berasal 
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dari batu. Zaman batu merupakan perkembangan awal pengenalan bahasa yang 

ditulis.  

Walaupun pada kenyataannya perkembangan komunikasi dalam era ini 

tidak mengalami perubahan yang sangat besar, namun peradaban mereka 

mampu bergerak maju. Dengan sistem simbolik individu mampu 

mengklasifikasikan, mengirim, menerima, dan mengerti pesan lebih baik. 

Dengan kata lain perubahan komunikasi percakapan dan bahasa telah mampu 

mengantarkan budaya mereka berubah secara drastis. Meskipun dalam hal 

bahasa tidak mengalami perkembangan yang berarti, namun tanpanya tidak 

mungkin suatu peradaban dapat bergerak lebih maju.  

c. Zaman Tulisan  

Era ini muncul sekitar 5000 tahun sebelum masehi. Dalam bahasa tulisan 

sangat mendukung bahasa lisan yang mereka gunakan. Era ini dapat disebut 

sebagai proses awal usaha manusia dalam usahanya merekam informasi dengan 

melukiskan atau menggambarkan gagasannya.  

Standarisasi makna sebuah gambar menjadi tahap penting awal 

perkembangan tulisan. Di awal perkembangannya dorongan penting bagi 

pengembangan munculnya sistem tulisan itu adalah orang-orang tersebut perlu 

untuk menyimpan informasi. Bangsa mesir lah yang menjadi penemu pertama 

pengembangan sistem glyps atau karakter simbolis. Pada tahap awal mereka 

mengukir di atas batu, tetapi diwaktu lain mereka menggambar dan melukis.  

Tulisan alfabet muncul kurang dari seratus tahun setelah pembuatan 

prasasti sekitar abad ke 4000 sebelum mahasehi yang dilakukan orang mesir. 
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Sampai akhirnya tulisan tersebut menyebar keseluruh dunia, dan gagasan 

mengenai penggunaan simbol huruf konsonan dan vokal dicanangkan oleh 

bangsa yunani.  

Hal yang paling penting di era tersebut adalah perubahan dari menulis di 

batu ke media portable dan industri ringan. Perkembangan ini membuka 

perubahan kemungkinan perubahan penting didalam organisasi sosial dan 

budaya masyarakat. Pertumbuhan teknologi komunikasi didasarkan pada media 

industri dan portable  tersebut, ditambah lagi simbol sisem tulisan yang dapat 

diproduksi secara cepat.  

d. Zaman Cetak  

Perkembangan komunikasi pada zaman ini ditandai dengan ditemukannya 

cetakan. Cetakan membawa perubahan yang sangat pesat. Berbagai macam 

buku, bisa dicetak berulang-ulang kali, bahkan sampai ribuan kali. 

Perkembangan media cetak ini tidak terlepas dari peran Gutenberg yang mampu 

menemukan mesin cetak. Pada awal mulanya memang terjadi pertentangan yang 

ditujukan pada Gutenberg, namun justru pada perkembangannya saat ini, 

penemuannya tersebut menjadi awal peradaban cara dan teknlogi berkomunikasi 

manusia.  

Perkembangan dunia cetak juga sangat mendukung terbentuknya media 

massa pertama yang diproduksi secara massal, yaitu surat kabar. Adanya mesin 

cetak, beratus-ratus eksemplar bisa dicetak dalam sehari dan dipasarkan melalui 

satu tempat ketempat lainnya dengan cepat. Tidak bisa dipungkiri, 

perkembangan media cetak erat kaitannya dengan masyarakat. Masyarakat yang 
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mau menerima perkembangan media cetak sebagai sebuah kompleks budaya 

yang terus berkembang.  

e.  Zaman Komunikasi Massa  

Dengan munculnya media cetak, berbagai macam perkembangan teknologi 

komunikasi semakin berkembang pula. Berbagai macam teknologi komunikasi 

diciptakan, perkembangan ini menuntut diciptakannya peralatan yang menjadi 

elemen penting yang mampu mengarahkan masyarakat memasuki era media 

eletronik.  

Pada awal abad ke-20 dunia mengalami babak baru era motion picture 

(seperti bioskop, dan televisi). Yang sebelumnya ditandai dengan lahirnya media 

audio seperti radio yang lahir sekitar tahun 1920-an, dan barulah sekitar tahun 

1940-an dimulailah televisi rumah tangga. 

Abad komunikasi massa dipaksa berkembang lebih cepat lagi dengan 

munculnya internet sebagai bagian dari media massa. Internet telah mampu 

mengatasi ruang dan waktu proses penyebaran informasi di dunia lain. Apalagi 

internet kemudian diintergrasikan dengan media lain seperti televisi, radio, dan 

media cetak. Bahkan media massa selain internet pada akhirnya membutuhkan 

internet sebagai alat penyebaran informasi. Hal itu terjadi karena kemampuan 

manusia yang terus melakukan pengembangan, eksplorasi, dan penelitian demi 

kemajuan di bidang teknologi komunikasi.  

Bisa dikatakan bahwa era komunikasi sekarang disebut sebagai revolusi 

informasi ketiga, karena komputer menjadi tempat penyimpanan dan alat 

transmisi informasi dalam jumlah besar yang sebelumnya mengandalkan tulisan. 
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Teknologi komputer yang mengolah dan mengirim informasi jauh lebih efisien 

dari alat-alat mekanik, menggerakan perubahan besar yang memengaruhi media 

saat ini. Penyiaran satelit, rekaman digital, dan jaringan komputer internasioanl 

yang disebut internet adalah tiga contoh dari revolusi komunikasi. (Shirley 

Biagi, 2010:21-22)  

Menurut Marshall McLuhan (Morissan, 2010:36) era elektronik 

memungkinkan berbagai komunitas berbeda di dunia saling terhubung atau 

dapat berhubungan satu dengan yang lainnya. Kehadiran teknologi elektronik 

telah menghilangkan sekat atau dinding pemisah antara manusia.  Jelas terlihat, 

bahwa penemuan internet serta penggunaannya sekarang, memberikan dampak 

yang sangat signifikan bagi peradaban manusia. 

3. Internet Sebagai Media Massa  

Seiring dengan perkembangan globalisasi saat ini, manusia dituntut 

mengembangkan teknologi komunikasi yang ada. Salah satunya dengan 

mengembangkan teknologi komunikasi multimedia yang menggabungkan antara 

teknologi yang satu dengan teknologi yang lainnya. Salah satunya adalah 

internet, yang mampu menggabungkan beberapa jenis pesan yang ada, baik 

pesan secara teks, audio, maupun visual.  

Biasanya internet yang juga disebut sebagai dunia maya ini adalah 

lingkungan global yang tersimulasi dan dapat diakses oleh antar muka neural 

(transparan). Dunia maya adalah halusinasi konsensual seperti yang disebutkan 

Gibson. Lingkungan vitual ini dibayangkan sebagai dunia virtual, realitas 

pengganti yang diciptakan oleh komputer dan jaringan telekomunikasi 
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pertukaran ekonomi dan pusat data, yang memegang semua pertukaran ekonomi. 

(Robshields, 2003:56) 

Pada awalnya internet didirikan oleh Departemen Pertahanan Amerika 

Serikat yang dirintis pada tahun 1957 sebagai bagian dari respon pemerintah 

mengenai proyek Sputnik yang hanya bisa diakses oleh kalangan terbatas saja. 

Namun pada pekembangannya, internet semakin diperbaharui kegunaan dan 

fasilitas didalamnya, sehingga jaringan yang awalnya hanyak diperuntukan bagi 

kalangan terbatas saja, termasuk kalangan universitas semata, lambat laun 

meluas ke kalangan masyarakat dunia seperti saat ini. (Asa Briggs dan Peter 

Burke, 2006:376) 

Pesatnya penggunaan internet ini juga tidak terlepas dari peran para 

penciptanya, dengan awal mula menciptakan sebuah jaringan www (world wide 

web), dimana dengan jaringan ini, mampu menghubungkan komputer dengan 

jaringan tertentu dan dapat menciptakan ruang yang dapat mengakses apa saja. 

Dengan begitu sistem komunikasi yang awalnya melalui tatap langsung, namun 

dengan hadirnya internet, setiap manusia tidak perlu bertemu langsung untuk 

melakukan komunikasi.  Menurut William Winston dalam bukunya Twilight of 

Sovereignty  berpendapat bahwa melalui konveregensi teknologi kita dapat 

mengembara menuju lebih banyak kebebasan, lebih banyak kekuatan di pihak 

rakyat, dan lebih banyak kerjasama internasional. (Asa Briggs dan Peter Burke, 

2006:379)   

Tidak terlepas dari hal yang disebutkan diatas, kebebasan sebuah media 

juga menjadi salah satu faktor penting dalam penerimaan sebuah informasi yang 
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dipahami oleh setiap audiennya. Semakin besar kebebasan yang dimiliki suatu 

media, maka akan semakin besar pula jumlah informasi dan sulitnya 

pengontrolan terhadap media tersebut. Meenurut Denis McQuail (Morissan, 

2010:62-63)  beberapa kriteria yang bisa dijadikan tolak ukur dalam menilai 

kebebasan media adalah sebagai berikut :   

a. Tidak adanya praktik sensor, perizinan atau berbagai bentuk kontrol oleh 

pemerintah sehingga tidak menghambat hak masyarakat untuk menerbitkan 

atau menyebarluaskan berita dan opini dan tidak adanya kewajiban untuk 

mempublikasikan sesuatu yang tidak dikehendaki untuk dipublikasikan.  

b. Hak yang sama bagi seluruh masyarakat untuk menerima secara bebas dan 

mendapatkan akses ke sumber-sumber berita, opini, pendidikan, dan 

budaya.  

c. Kebebasan bagi media untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber 

yang relevan.  

d. Tidak adanya pengaruh tersembunyi dari pemilik media atau pemasang 

iklan dalam hal pemilihan berita dan opini.  

e. Kebijakan redaksi berita yang aktif dan kritis dalam menyampaikan berita 

dan opini. 
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Tabel 1.1  

Sejarah Perkembangan Teknologi Internet dan Komputer 

Tahun Internet Komputer  

1940 Koneksi jarak jauh pertama 

pada kalkulator 

Komputer pertama 

1946  ENIAC 1 

1951  Komputer komersial pertama: 

UNIVAC  

1954  Penyimpanan data drum 

magnetik  

1955  FOMASI ARPA 

1960 Kantor teknik pemrosesan 

informasi (IPTO) 

PDP-1 untuk kepentingan 

penelitian  

1965 Davies (Cambridge) dan Beran 

(RAND): switching paket BBN 

memberikan kontrak aparnet. 

Dan node aparnet pertama 

dibentuk.  

 

1970 E-mail pertama kali digunakan. 

Serta pengembangan TCP/IP 

 

1974 Jaringan yang dibentuk di 

Inggris, Perancis, Jerman, dan 

Jepang.  

Konsumen komputer pertama.  

1975 Sistem papan buletin (CBBS) 

pertama: COMMUNITREE, 

Usernet, dan MUD.  

 

1980 MINITEL (Perancis)   

1981 Fidonet: Protokol email 

internet, CSNet, BITNET.  

Program MS-DOS Microsoft, 

PC IBM, Apple Macintosh, 

Microsoft Windows.  
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1895 Net gratis cleveland , Internet 

relay chat  

Pemindaian dokumen dan 

pengenalan karakter optik  

1990 Archie, WAIS, program groper Program corel draw 

1994 Penemuan WWW (World Wide 

Web)  

Program pencarian web 

netscape mosaic, peluncuran 

portal web Yahoo  

1995 Penayangan melalui web  Word untuk program windows  

1996 Penjualan saham London, 

komputerisasi big bang.  

Konferensi video berbasiskan 

web , ebay  

1997  Kemampuan meluas dari CD-

Writers  

1998  Komputer grafis rumahan yang 

bertenaga tinggi.  

2000 Mengunduh musik  Penggunaan luas kamera digital  

2001 Kejatuhan Enron (pasar virtual)  Kasus anti-trust microsoft re-

browser  

2002 Telephone mobile 3G (jepang)  

  Sumber: Virtual sebuah pengantar komprehensif (robshields, 2003:63) 

4. Internet Sebagai Sarana Mengakses Informasi  

Mahasiswa selalu memiliki kebutuhan informasi yang besar. Mereka perlu 

mendapatkan informasi ilmiah dan terkini yang valid dan dapat dipercaya. 

Seringkali internet digunakan sebagai alat pencari informasi yang digunakan 

mahasiswa. Banyak dari mereka yang justru memilih internet untuk sekedar 

mencari referensi tugas, ketimbang harus bersusah payah pergi keperpustakaan. 

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa internet merupakan media yang ampuh 

untuk menghubungkan pengguna dengan berbagai informasi yang 

diinginkannya, ini dikarenakan internet mampu memberikan akses yang 
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langsung ke informasi. Cukup memasukkan kata kunci saja, mesin maya ini bisa 

mencari sendiri apa keinginanan dari pengguna.  

Kebanyakan mahasiswa cenderung menganggap  web itu merupakan 

layanan gratis. Anggapan ini berubah ketika banyak perusahaan komersial yang 

menarik pembayaran untuk sesuatu yang dilihat oleh pengguna. Tetapi sampai 

sekarang hanya situs-situs pornografi dan sebagian kecil surat kabar yang 

berorientasi bisnis yang menarik pembayaran untuk setiap yang dilihat atau 

dibaca oleh pengguna.  

Adapun kekawatiran yang diciptakan oleh internet, yaitu masalah 

kepercayaan terhadap informasi yang ditemukan di internet. Internet merupakan 

sebuah bentuk dari kebebasan berbicara, dan internet tidak berusaha untuk 

mendiskriminasikan dan menyensor informasi yang diletakkan disana. 

Sayangnya hal ini menciptakan masalah bagi penggunanya yang perlu 

menentukan apakah informasi yang mereka temukan itu dapat dipercaya. (Shari 

Buxbaum, 2004:45)  

Selain itu tak jarang pula perkembangan internet sekarang banyak 

digunakan sebagai ajang eksistensi bagi para penggunanya. Ini terbukti dengan 

maraknya penggunaan media sosial sebagai alat untuk memamerkan foto atau 

avatar terbaiknya, bahkan setiap momen tertentu para remaja berlomba-lomba 

upload foto terbarunya. Jejaring sosial ini merupakan sarana dimana seseorang 

bisa membentuk komunitas, atau perkumpulan baru melalui dunia maya. 

Adapun jejaring sosial yang cukup berkembang pada saat ini,  seperti friendster, 

facebook, twitter, YM, camfrog¸ dsb bisa digunakan untuk menunjukkan jati diri 
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seseorang. Kebanyakan dari pengguna media sosial ini selalu update 

menginformasikan segala kegiatannya melalui media sosial tersebut. Bisa 

disebut juga media online  saat ini merupakan diary maya bagi para 

penggunanya. Tidak jarang untuk mengetahui aktivitas seseorang, cukup dengan 

melihat dari berbagai status yang dibuat hari itu di jejearing sosial. 

McQuail dan rekan mengemukakan empat alasan mengapa audien 

menggunakan media. (Morissan, 2010:78)   

a. Pengalihan, yaitu melarikan diri dari rutinitas atau masalah sehari-hari 

mereka.  

b. Hubungan personal, hal ini ketika orang menggunakan media sebagai 

pengganti teman.  

c. Identitas personal, sebagai cara untuk memperkuat nilai-nilai individu.  

d. Pengawasan, yaitu informasi mengenai bagaimana media membantu 

individu mencapai sesuatu. 

Berbagai macam informasi yang dapat diperoleh melalui internet tidak 

hanya semata-mata informasi berupa perkembangan jejaring sosial saja, bahkan 

seseorang bisa mengakses berbagai macam aspek informasi yang ada. Baik itu 

aspek pendidikan, budaya, sosial, hukum, ekonomi, bahkan asepek berupa 

seksualitas sekalipun. Sudah bukan hal yang asing lagi, bahwa internet menjadi 

satu-satunya media yang paling banyak dan aman digunakan masyarakat untuk 

mengakses berbagai macam praktek pornografi. Hal ini dikarenakan luasnya 

jangkauan media online  tersebut dalam menyajikan layanan seks secara virtual 
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tersebut. Selain itu mudahnya pengguna dalam mengkases media ini 

menyebabkan internet semakin diminati oleh penggunanya.    

5. Internet Sebagai Penyedia Situs Layanan Seks Virtual   

Secara bahasa seks berarti suatu kenyataan yang membedakan antara laki-

laki dan juga perempuan. Namun di dalam kenyataannya seks merupakan sexual 

intercouse, yaitu hubungan persebadanan atau persetubuhan antara laki-laki dan 

perempuan dalam suatu momen tertentu, yang dilakukan secara sengaja baik 

dengan imbalan materi atau sekedar kepuasan. Dengan kata lain, seks adalah 

tindakan yang dilakukan secara sadar oleh dua orang atau lebih orang berbeda 

kelamin dalam bentuk persetubuhan. (Nur Syam, 2007:18-19) 

Seks merupakan hal yang penting bagi kehidupan seorang manusia, tidak 

hanya sebagai sarana reproduksi untuk memperoleh keturunan, bahkan seks juga 

merupakan sarana rekreasi. Rekreasi disini merupakan suatu upaya untuk 

memperoleh kepuasan, kenyamanan, serta kesenangan. Seks kini tidak hanya 

digambarkan sebagai hubungan yang dilandaskan atas rasa kasih sayang maupun 

cinta, kini kegiatan seksual beralih menjadi alat yang dapat dimanfaatkan di 

berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, hukum, politik, dan sebagainya.  

Terdapat perbedaan antara seks dengan seksualitas, walaupun kedua istilah 

ini saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut Purwa Hadiwardoyono  

(1990:42) seks lebih mengacu kepada alat kelamin dan hal-hal yang menyangkut 

alat kelamin tersebut, sedangkan seksualitas merupakan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kepribadian sebagai pria ataupun wanita. Jadi pada 
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dasarnya segala bentuk  aktivitas yang berkaitan dengan alat kelamin, bisa 

dikatakan sebagai kegiatan seks.  

Bagi sebagian besar orang, ada tiga motif utama seseorang melakukan 

sebuah hubungan seks, yaitu untuk mendapatkan kepuasan orgasmik, 

mengekspresikan perasaan cinta, dan keintiman atau untuk mendapatkan 

keturunan. Namun menurut Cooper, Shapiro, dan Power ada enam faktor yang 

menjadi alsan orang-orang melakukan hubungan seks, diantaranya: (Carole 

Wade, 2007:163-164) 

a. Enhancement, kepuasan emosional atau kepuasan fisik yang didapat dari 

hubungan seks.  

b. Intimacy, keintiman emosional dengan pasangan Anda.  

c. Coping, menghadapi emosi negatif atau kekecewaan.  

d. Self Affirmation, meyakinkan diri sendiri bahwa kita adalah seseorang yang 

menarik atau seseorang yang diinginkan oleh orang lain.  

e. Partner appoval, dorongan untuk menyenagkan pasangan, mungkin saja hal 

ini dilakukan untuk menghindari kemarahan atau penolakan dari pasangan.  

f. Pengakuan kelompok, keinginan untuk membuat teman-teman merasa 

kagum, keinginan diterima menjadi anggota suatu kelompok, dan keinginan 

melakukan apa yang sepertinya dilakukan oleh semua orang (konformis).  

Obrolan mengenai seksualitas kini tidak hanya berada di ranah domestik 

(pasangan saja), bahkan pembicaraan mengenai topik seperti ini sudah 

merambah ke ranah publik. Baik itu melalui perantara media maupun obrolan 

sehari-hari. Seksualitas menurut Nur Syam dalam bukunya agama pelacur 
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(2007:42) merupakan budaya manusia yang tertua. Di dalam sejarah agama-

agama, berbagai macam pembahasan mengenai seksualitas serta aturan-

aturannya punya porsi pembahasannya masing-masing.  

Di era globalisasi seperti sekarang ini kegiatan seks berkembang begitu 

pesat. Bahkan di negara-negara barat kegiatan seksualitas ini menjadi lahan 

penghasil uang. Seperti bokep-bokep yang sengaja dibuat dan didalamnya 

terdapat pembagian tugas yang kongkrit. Dimana ada yang bertugas sebagai 

pemain, sutadara, bahkan ada production house yang ikut menaungi dan 

bertanggung jawab di dalamnya. Bisa dibilang seksualitas kini mengalami 

revolusi yang cukup pesat. Agama tidak lagi dihiraukan sebagai alat untuk 

mengerem berbagai macam perubahan perilaku seks dalam kehidupan manusia 

era globalisasi ini.  

Seksualitas tidak lagi mengenal batas. Perkembangan teknologi banyak 

berpengaruh pada perkembangan seksualitas kini. Orang-orang tidak lagi 

menikah dengan orang lain yang sesama tempat, daerah ataupun suku, bahkan 

sudah banyak orang yang menikah dengan orang lain dari kultur, bangsa, serta 

ras yang berbeda. Dunia cyber misalnya memberikan peluang yang besar untuk 

setiap orang bertemu dengan lawan jenisnya diseluruh penjuru dunia, tanpa 

harus bertemu dan bertatapan secara langsung.  

Berbagai macam pembahsan mengenai seksualitas sudah cukup 

berkembang, kini seksualitas merambah dunia maya. Seseorang menyaksikan 

berbagai macam sajian seksual melalui perantara sebuat layar monitor, dan 

biasanya kegiatan seks yang tidak dilakukan secara langsung dan melalui 
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perantara media ini bisa disebut sebagai seks virtual. Seks virtual merupakan 

kegiatan seks antara satu orang ataupun lebih dengan menggunakan beberapa 

alat komunikasi untuk menghubungkan satu sama lain dan menyalurkan pesan 

diantara mereka. Hal ini merupakan fenomena baru yang memanfaatkan 

teknologi sebagai kegiatan penyimpangan seksual.  

Adapaun beberapa kriteria dari seks virtual, diantaranya adalah:  

a. Phone sex, merupakan kegiatan seks yang menggunakan telepon sebagai 

media penyalurnya. Jadi seks virtual melalui perantara telepon.  

b. Cybersex, meruapam bentuk kegiatan seks virtual yang menggunakan 

internet sebagai media nya. Beberapa contoh diantaranya adalah MIRC, e-

mail, chat rooms, webcam, dsb.  

c. Textsex, merupakan kegiatan seks virtual yang memanfaakan telepon 

genggam beruapa SMS (short message service)  sebagai medianya.  

Internet memberikan dampak yang besar terhadap maraknya 

penyimpangan seks yang berkembang dalam dunia online . Kemudahan 

masyarakat menggunakan media ini, serta privasi yang terjamin menyebabkan 

masyarakat dapat dengan leluasa memasuki dunia maya ini tanpa adanya rasa 

takut sedikitpun.  

Kemudahan mengakses internet, dan juga perkembangan media yang ada 

seperti disediakannya video chatting yang ada dalam situs camfrog misalnya 

dengan memanfaatkan webcam merupakan salah satu alasan mengapa seks 

virtual semakin marak terjadi di dunia maya. Kecanggihan dari setiap telepon 
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genggam juga menjadi alasan setiap orang bisa dengan mudah mengkses situs 

porno melalui alat komunikasinya.   

Cybersex banyak terjadi di kalangan remaja. Tidak tanggung-tanggung 

banyak kegiatan kriminal yang terjadi melalui media online  ini. Berbagai 

tindakan asusila yang terjadi nampak jelas ketika facebook mulai booming  

dikalangan remaja. Berbagai macam pemberitaan mengenai tindakan kriminal 

yang berhubungan dengan pornografi dan asusila dihubungkan dengan media 

online . Melalui cybersex itu sendiri,  para pengguna internet bisa dengan mudah 

tukar menukar informasi seperti nomer telepon ataupun kopi darat (kopdar). 

Sehingga cybersex tersebut sangat mendukung terjadinya kegiatan 

penyimpangan seks lainnya seperti phonesex serta textsex.  

6.  Persepsi sebagai Faktor Penting Terjadinya Interaksi Sosial  

 a.  Pengertian Persepsi  

Inti dari kegiatan komunikasi salah satunya adalah persepsi. Dimana 

persepsi merupakan proses internal yang memungkinkan seseorang 

memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan 

sekitar, dan akhirnya proses tersebut mempengaruhi perilaku setiap 

manusia. Persepsi merupakan inti dari kegiatan komunikasi, sedangkan 

penafsiran (interpretasi) merupakan inti dari persepsi.  

Adapaun definisi persepsi menurut para ahli didalam buku “Ilmu 

Komunikasi Suatu Pengantar “ (Deddy Mulyana, 2007:180) 
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1.  Menurut A. De Vito, yang menyatakan bahwa persepsi merupakan 

proses yang menjadikan kita sadar akan stimulus yang mempengaruhi 

indera kita.   

2.  Menurut Philip Goodacre dan Jennifer Foller, menyatakan bahwa 

persepsi adalah proses mental yang digunakan untuk mengenali 

rangsangan.  

Persepsi yang menentukan apakah si penerima pesan akan mengambil 

pesan itu atau malah mengabaikannya. Keakuratan dari persepsi inilah yang 

menyebabkan suatu komunikasi bisa dikatakan efektif. Persepsi merupakan 

hasil pengolahan informasi yang diterima oleh panca indra. Sehingga 

persepsi sangat berhubungan dengan berbagai macam stimulus yang 

akhirnya menciptakan sebuah rangsangan.  Menurut Kennet K. Sereno dan 

Edward M. Bodaken bahwa persepsi terdiri dari tiga aktivitas, yaitu seleksi, 

organisasi, dan interpretasi.  Dan persepsi itu sendiri terbagi menjadi dua, 

yaitu persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap 

manusia. Dimana persepsi terhadap manusia ini bersifat dinamis, sehingga 

sedikit sulit dan komplek dalam proses penginterpretasiannya. (Deddy 

Mulyana, 2007:181)  

b. Prinsip Persepsi  

Objek kajian persepsi dari penelitian ini adalah manusia. Sehingga 

persepsi sosial sangat erat hubungannya dalam berbagai macam interaksi 

sosial yang ada. Adapun prinsip dari persepsi sosial, diantaranya adalah 

sebagai berikut : (Deddy Mulyana, 2007:191-208)   
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1. Persepsi berdasarkan pengalaman  

 Dimana pola dan perialaku manusia berdasarkan persepsi mereka 

mengenai realitas sosial yang telah dipelajari. Persepsi manusia disini 

meliputi persepsi terhadap seseorang, objek, atau kejadian dan reaksi 

mereka terhadap hal-hal yang berdasarkan pada pengalaman (pembelajaran) 

masa lalu mereka berkaitan dengan objek, atau kejadian serupa.   

2. Persepsi bersifat selektif  

 Persepsi sangat berhubungan dengan stimulus ataupun rangsangan 

yang diterima oleh tubuh melalui panca indera. Proses dari persepsi itu 

sendiri harus melalui tahapan selektif, tidak semua hal mampu 

dipersepsikan. Hal tersebut kembali lagi ke masing-masing individu untuk 

menerima atau mengabaikan pesan yang diterima. Atensi terhadap 

rangsangan merupakan faktor utama dalam menentukan selektifitas.  

3. Persepsi bersifat dugaan  

 Ketidaklengkapan informasi yang diterima oleh panca indera 

menyebabkan persepsi yang dilakukan tidak sempurna pula. Ada beberapa 

perkiraan-perkiraan yang terjadi, ketika suatu hal hanya dilihat dari 

beberapa atau salah satu indera saja. Sehingga interpretasi yang dilakukan 

disimpulkan secara dugaan. Namun dugaan ini diperlukan untuk membuat 

kesimpulan berdasarkan informasi yang tidak lengkap lewat penginderaan 

tersebut. 
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4. Persepsi bersifat kontekstual  

 Rangsangan dari luar harus diorganisasikan. Dari semua pengaruh 

dalam persepsi individu, konteks merupakan salah satu pengaruh yang 

paling kuat. Konteks sangat mempengaruhi struktur kognitif, pengharapan, 

dan persepsi seseorang.  

c. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Menurut Deddy Mulyana (2007:230–251), ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi sebuah persepsi, antara lain :  

1.  Atribusi  

Atribusi adalah proses internal dalam diri kita untuk memahami 

penyebab perilaku orang lain. Disaat ingin mengetahui perilaku orang lain, 

perlu adanya informasi dari berbagai macam sumber. Diantaranya adalah 

melalui sebuah pengamatan, tetapi dengan kesalahan atribusi dalam diri atau 

salah menduga, maka sebuah proses persepsi akan gagal pula. Karena 

adanya kesalahan proses pemahaman yang dilakukan melalui proses 

pengamatan.  

2.  Efek Halo  

Efek halo disini berkenaan dengan kesan pertama yang diberikan 

suatu objek kepada seseorang. Kesan yang ditimbulkan oleh objek ini 

ditampilkan secara menyeluruh, sehingga efek yang timbul terhadap hasil 

kesan tersebut sangatlah kuat. Kesan pertama ini biasanya yang menjadi 

awal penilaian orang tehadap hal atau orang lainnya, sehingga proses 
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komunikasi berlanjut atau tidak kedepannya juga dipengaruhi kuat dari efek 

ini.  

3.  Stereotip  

Stereotip ini bisa diartikan sebagai proses penggeneralisasian orang-

orang berdasarkan informasi tertentu atau asumsi yang terbentuk karena 

posisi seseorang yang ada dalam suatu kelompok tertentu. Dalam hal ini 

stereotip berusaha untuk mengkategorikan orang atau objek berdasarkan 

kriteria yang dianggap sesuai, daripada melihat karakteristik individual 

mereka.  

4. Prasangka  

Pada dasarnya terdapat kedekatan antara stereotip dan sebuah 

prasangka. Prasangka adalah sikap yang tidak adil terhadap seseorang atau 

suatu kelompok. Menurut Richard W. Brislin prasangka sebagai sikap tidak 

adil, meyimpang atau tidak toleran terhadap sekelompok orang. Dapat 

dikatakan bahwa stereotip merupakan komponen kognitif dari prasangka, 

sedangkan prasangka juga berdimensikan perilaku. Jadi prasangka disini 

merupakan konsekuensi dari stereotip, dan lebih teramati ketimbang 

stereotip itu sendiri. Dan prasangka disini sifatnya cenderung negatif.  

5. Gegar Budaya  

Lundstedt menyatakan bahwa gegar budaya merupakan suatu 

ketidakmampuan menyesuaikan diri yang merupakan reaksi terhadap upaya 

sementara yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

orang-orang baru. Sedangkan menurut P. Harris dan R. Moran, gegar 
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budaya adalah trauma umum yang dialami seseorang dalam suatu budaya 

yang baru dan berbeda karena harus belajar dan mengatasi begitu banyak 

nilai budaya dan pengharapan baru, sementara nilai budaya dan 

pengharapan budayanya yang lama tidak lagi sesuai.   

Lebih lanjut Deddy Mulyana (2007:197-199) menyatakan ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi atensi, yaitu:    

1. Faktor internal  

Faktor internal disini meliputi faktor biologis yang meliputi perasaan 

cinta, haus, lapar, sakit, dsb. Adapula faktor fisiologi seperti tinggi badan, 

pendek, kurus, sehat, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan fisik. Dan 

faktor sosial budaya. Semakin besar kesamaan dari setiap faktor yang ada, 

semakin besar kemungkinan komunikasi tersebut berjalan dengan efektif.  

2. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal disini meliputi berbagai macam atribut objek yang 

ada, seperti gerakan intensitas, kontras, kebaruan, dan juga perulangan objek 

yang dipersepsi.  

 Menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Porter terdapat enam unsur 

budaya yang dapat me mpengaruhi persepsi, diantaranya adalah:  

a. Kepercayaan (belief), nilai (value), dan sikap  

b. Pandangan dunia (worldview) 

c. Organisasi sosial (social organization). 

d. Tabiat Manusia (human nature). 

e. Orientasi Kegiatan (activity orientation). 
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f. Persepsi tentang diri dan orang lain (perception of self and others).  

d.  Proses Persepsi   

Persepsi yang meliputi proses pengindraan (sensasi), melalui alat 

indra, seperti indra penglihatan, pencecap, pendengar, peraba, dan 

penciuman, atensi, dan interpretasi. Dalam prosesnya sensasi disini merujuk 

pada pesan yang dikirimkan ke otak lewat penglihatan, pendengaran, 

sentuhan, penciuman, dan pencecap. Reseptor indrawi adalah penghubung 

antara otak manusia dengan lingkungan sekitarnya.  Berbagai macam indra 

bereaksi dengan rangsangan yang sesuai dengan fungsi masing-masing 

indra. Lalu rangsangan-rangsangan yang diterima tersebut dikirimkan ke 

otak. Selanjutnya makna pesan yang diterima oleh otak tersebut harus 

dipelajari terlebih dahulu. Sehingga adapun yang mempengaruhi sebuah 

persepsi diantaranya adalah pengalaman, pengetahuan, latar belakang 

seseorang, dsb. (Deddy Mulyana, 2007:181) 

7. Teori Determinasi Teknologi (Technological Determinism Theory)  

 Teori ini diungkapkan oleh Marshall Mchluhan yang menyatakan bahwa 

perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan 

membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Istilah determinasi disini 

merupakan penentu dalam membentuk kehidupan manusia. Teori ini 

menjelaskan bagaimana teknologi membentuk cara individu berpikir, 

berperilaku dalam masyarakat, dan mengarahkan manusia untuk bergerak dari 

satu abad teknologi ke abad teknologi berikutnya. (Nurudin, 2007: 184-187)  
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 Bagi McLuhan budaya individu dibentuk oleh bagaimana cara seseorang 

berkomunikasi. Ada beberapa tahapan dalam berkomunikasi, yaitu  

1. Penemuan dalam teknologi komunikasi komunikasi menyebabkan perubahan 

budaya.  

2. Perubahan di dalam jenis-jenis komunikasi akhirnya membentuk kehidupan 

manusia.  

3. Seseorang membentuk peralatan untuk berkomunikasi dan pada akhirnya 

peralatan untuk berkomunikasi yang digunakan membentuk atau 

mempengaruhi kehidupan individu itu sendiri. 

  McLuhan memandang penemuan teknologi sebagai hal yang sangat vital 

karena menjadi kepanjangan atau ekstensi dari kekuatan pangetahuan (kognitif) 

dan persepsi pikiran manusia. Baginya media bukanlah terbatas pada media 

massa, tetapi segala sarana, instrumen, atau alat yang berfungsi memperkuat 

organm indra, dan fungsi yang terdapat pada tubuh manusia. Media tidak saja 

memperluas jangkauan dan meninfkatkan efisiensi manusia, tetapi juga 

berfungsi sebagai filter yang mampu mengatur dan menafsirkan keberadaan 

manusia secara sosial. (Morissan, 2010:30-31)   

 Media dianggap sebagai alat untuk memperkuat, memperkeras, dan 

memperluas dari fungsi perasaan manusia. Hal ini semakin memperkuat 

keberadaan media internet sebagai sarana untuk memperluas berbagai macam 

kecakapan dan juga kemampuan manusia. Adanya teknologi dan perkembangan 

media elektronik ini semakin mempererat hubungan manusia yang satu dengan 

manusia lainnya, bahkan yang tidak kenal sekalipun. Bahkan batas-batas 
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wilayah sudah tersamarkan, masyarakat tidak lagi kesulitan berhubungan dengan 

manusia lain secara global, dan seolah-olah dunia semakin sempit dengan 

keberadaan media ini.  

8.  Teori Interaksi Simbolik  

 Paham mengenai interaksi simbolik adalah suatu cara berpikir mengenai 

pikiran, diri, dan masyarakat. Fokus dari teori ini adalah bagaimana cara-cara 

yang digunakan manusia untuk membentuk makna dan struktur masyarakat 

melalui percakapan. Interaksi simbolik adakah cara yang tepat untuk 

menjelaskan bagaimana komunikasi massa membentuk tingkah laku masyarakat.  

 Teori interaksi simbolik mendasarkan gagasannya pada tiga hal, yaitu  

1. Pentingnya makna dan perilaku manusia.  

2. Pentingnya konsep diri. 

3. Hubungan antara individu dengan masyarakat.   

 Ketiga unsur penting tersebut menghasilkan tujuh asumsi seperti di bawah 

ini: (Morissan, 2010:127) 

1. Manusia berperilaku berdasarkan makna yang diberikan orang lain 

kepadanya.  

2. Makna diciptakan melalui interaksi antar manusia.  

3. Makna mengalami modifikasi melalui proses interpretasi.  

4. Manusia mengembangkan konsep diri melalui interaksinya dengan orang 

lain.  

5. Konsep diri menjadi motif penting bagi perilaku.  

6. Manusia dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial.  
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7. Struktur sosial terbentuk melalui interaksi sosial. 

 Jadi terdapat tiga konsep yang diterangkan oleh Mead, yaitu: masyarakat, 

diri dan pikiran. Ketiga konsep ini memiliki aspek-aspek yang berbeda, namun 

berasal dari proses umum yang sama yang disebut dengan tindakan sosial. 

Sejumlah tindakan berhubungan satu sama lainnya sepanjang kehidupan 

manusia. Tindakan dimulai dengan adanya dorongan berupa motivasi atau 

rangsangan yang didapat oleh panca indera dan akhirnya melibatkan proses 

persepsi dan pemberian makna, latihan mental, pertimbangan alternatif, hingga 

penyelesaian. (Morissan, 2010:128-133) 

1. Masyarakat  

 Masyarakat terdiri atas jaringan interaksi sosial dimana anggota 

masyarakat memberikan makna terhadap tindakan mereka sendiri dan tindakan 

orang lain dengan menggunakan simbol, bahkan berbagai institusi masyarakat 

dibangun melalui interaksi manusia yang terdapat pada institusi tersebut. Makna 

ini merupakan hasil komunikasi yang penting, dimana makna digunakan untuk 

menginterpretasikan segala hal yang ada disekitar. Jelas di sini terlihat bahwa 

seseorang tidak dapat berinteraksi dengan orang lain tanpa memiliki makna yang 

sama terhadap suatu simbol yang sudah disepakati bersama.  

2. Diri  

 Manusia sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di lingkungan 

terdekatnya. Orang-orang yang berada di lingkungan terdekatnya inilah yang 

banyak memberikan informasi baru, konsep-konsep, kategori-kategori tertentu 

yang semuanya memberikan pengaruh yang besar bagi seseorang dalam melihat 
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realitas. Menurut teori interakasi simbolik ini individu berinteraksi dengan 

individu lainnya sehingga menghasilkan suatu ide tertentu mengenai diri. S 

Menurut Mead diri memiliki dua sisi, yaitu saya sebagai sebjek dan saya 

sebagai objek. Saya sebagai subjek ini adalah bagian dari diri saya yang bersifat 

menuruti dorongan hati, tidak teratur, dan tidak dapat diperkirakan. Saya sebagai 

objek adalah konsep diri yang terbentuk dari pola-pola yang teratur dan 

konsisten yang dipahami oleh diri sendiri maupun juga orang lain. Mead 

menjelaskan bahwa saya sebagai objek ini untuk menjelaskan perilaku yang 

dapat diterima dan sesuai secara sosial dan saya sebagai subjek menjelaskan 

dorongan hati yang kreatif, namun sulit diperkirakan.    

3. Pikiran  

 Pikiran bukanlah suatu benda tetapi suatu proses yang tidak lebih dari 

kegiatan interaksi dengan diri sendiri. Kemampuan berinteraksi yang 

berkembang bersama-sama dengan diri adalah sangat pentingg bagi kehidupan 

manusia karena menjadi bagian dari setiap tindakannya. Berpikir melibatkan 

keraguan (menunda tindakan terbuka) ketika seseorang menginterpretasikan 

situasi. Di sini seseorang akan berpikir sepanjang situasi dan merencanakan 

tindakan ke depan. Seorang individu akan membayangkan berbagai hasil, 

memilih alternatif, dan menguji berbagai macam alternatif yang mungkin.  
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9. Definisi Konseptual  

Definisi konseptual digunakan untuk menghindari penafsiran yang 

berbeda-beda tentang variabel penilaian. Maka dalam penelitian ini definisi 

konseptualnya adalah sebagai berikut:  

a. Persepsi Mahasiswa 

Persepsi merupakan suatu proses yang memungkinkan suatu organisme 

menerima dan menganalisis suatu informasi. Menurut Kenneth K. Sereno dan 

Edward M. Bodaken, bahwa persepsi adalah sarana yang memungkinkan 

seseorang memperoleh kesadaran akan sekeliling dan lingkungan kita. Dalam 

hal ini persepsi meliputi proses pengindraan, atensi, dan juga interpretasi. 

b. Situs Camfrog  

Internet banyak memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam 

mengakses berbagai macam bentuk informasi. Situs-situs yang diciptakan untuk 

mempermudah para user ini memiliki fungsi dan kelebihannya masing-masing. 

Diantaranya adalah situs camfrog yang memberikan layanan komunikasi secara 

audio maupun visual. Dimana penggunanya bisa dengan gampang bertemu 

dengan orang lain melalui perantara monitor serta webcam, bahkan orang yang 

satu bisa bertatapan wajah dengan beberapa orang sekaligus dalam satu waktu. 

Tapi kini justru dalam perkembangannya, situs ini banyak disalah digunakan 

oleh pengguna, sehingga fungsinya sebagai media komunikasi tidak dijalankan 

semestinya dan sebaik mungkin.   
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F. Metode Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif. Metode ini menekankan pada kondisi yang alamiah atau natural 

setting.  Penelitian dengan metode ini menganggap bahwa realitas sosial  itu 

bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Metode 

ini digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Dimana peneliti 

sebagai instrumen kunci. Dalam hal ini pula peneliti harus terjun langsung dan 

terkait langsung dengan instrumennya, sehingga kedekatan antara peneliti 

dengan instrumen bisa dikatakan sangat dekat  (Sugiyono, 2010:1).   

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti berusaha mengungkap fenomena 

yang ada dimasyarakat saat ini. Bahwa teknologi yang berkembang sekarang 

sangat mempengaruhi kehidupan. Termasuk dengan berkembangnya internet 

yang semakin pesat pada era globalisasi ini, namun seiring perkembangan 

internet yang semakin pesat tesebut, kegiatan penyimpangan dalam internet 

justru makin marak terjadi. Salah satunya melalui camfrog yang dengan 

gamblang menampilan berbagai kegiatan seks secara live melalui media online. 

Maka dari itu perlulah kiranya peneliti menguak bagaimana persepsi mahasiswa 

dengan adanya situs camfrog yang tersedia secara cuma-cuma di internet 

tersebut. Beberapa teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, 

maupun beberapa data-data yang mendukung lainnya nanti akan dijadikan bahan 

analisis peneliti dan dituangkan dalam bentuk narasi serta dijabarkan dengan 

kata-kata.   
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2. Fokus Penelitian  

Peneliti memfokuskan penelitiannya kepada persepsi mahasiswa jurusan 

komunikasi angkatan 2008 Universitas Muhammadiyah Malang (khususnya bagi 

para pengguna camfrog) tentang situs camfrog beserta konten-konten di 

dalamnya, yang banyak menyajikan berbagai macam prakteks seks virtual.  

3. Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat penelitian disesuaikan dengan narasumber, mengingat demi 

kenyamanan dan kelancaran proses penelitian, sehingga diperoleh hasil yang 

penelitiannya secara mendalam. Tempat penelitian dilakukan diluar kampus 

yaitu di Eureka salah satu tempat makan di kota Malang yang ada di sekitar 

hutan malabar. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara melalui media 

Yahoo Messanger ataupun Blacberry Messanger (BBM), mengingat 

keterbatasan waktu dan kesempatan untuk bertemu dengan nara sumber.  

Proses penelitan sudah berjalan dari bulan Maret hingga Juni tahun 2012, 

berbagai macam penelitian ini dimulai dari proses wawancaara hingga peneliti 

melakukan penelitian dengan bergabung dalam situs camfrog serta ikut 

berpartisipasi selama beberapa bulan.   

4. Subjek Penelitian 

  Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling.  Jadi 

teknik pengambilan sampel pada hal ini berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu yang sekiranya akan memberikan data yang diperlukan 

bagi penelitian. (Sugiyono, 2010:55)  
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Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan ilmu 

komunikasi yang memenuhi semua kriteria sebagai berikut:  

a. Mahasiswa jurusan ilmu komunikasi aktif angkatan tahun 2008 Universitas 

Muhammadiyah Malang  

b. Pernah atau masih menggunakan camfrog dan menyaksikan live show 

c. Memiliki akun dalam camfrog dan tergabung dalam room 18+  

Berdasarkan kriteria yang ada di atas, ditemukan 11 orang narasumber, 

namun karena kendala teknis dan ketidaksediaan narasumber menjadi subjek 

penelitian, maka didapatkan 6 subjek demi menunjang skripsi ini.  

5. Teknik Pengumpulan Data  

  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:   

a. Observasi  

Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat berkerja berdasarkan data, yaitu 

fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Marshall 

juga menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar mengenai 

perilaku dan makna dari perilaku tersebut.  

Fokus observasi yang diambil oleh peneliti adalah observasi 

partisipatif dimana menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan 

dengan berperan aktif dalam situs ini. Tidak hanya sebagai pengamat, 

peneliti juga melakukan apa yang biasanya dilakukan oleh pengguna, seperti 

memberikan interuksi kepada penyaji, menjelajahi beberapa bagian dalam 
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room 18+ serta  room lainnya, dan lainnya.  Hal ini dimaksudkan agar hasil 

penelitian ini benar-benar valid dan sesuai dengan kenyataan yang ada. 

b. Wawancara  

 Esterberg mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.  Wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin meneliti tentang 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam. (Sugiyono, 2010:72)  

 Jadi selain melaukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara 

untuk menunjang kelengkapan data, demi kesempurnaan proses penelitian. 

Wawancara ini dilakukan peneliti terhadap subjek penelitian yang sekiranya 

mendukung penelitian ini secara indepth reporting (wawancara mendalam). 

Ada 10 pertanyaan yang diajukan peneliti demi menguak maksud, tujuan 

serta persepsi dari masing-masing nara sumber. Kesepuluh pertanyaan 

tersebut juga dibagi berdasarkan beberapa kriteria, yaitu stimuli, atensi, 

sensasi serta persepsi. Sehingga peneliti bisa mendapatkan hasil yang 

sejelas-jelasnya.   

c. Dokumentasi  

  Dokumentasi disini bisa berupa tulisan ataupun gambar. Dokumentasi 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan juga 

wawancara. Hasil penelitian akan lebih meyakinkan dan dipercaya apabila 
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didukung oleh foto-foto ataupun berbagai macam tulisan, gambar, dan lain 

sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto dokumentasi saat 

wawancara, dan hasil capture berbagai kegiatan chatting yang ada di 

camfrog. 

6. Instrumen Penelitian  

  Dalam penelitian ini  yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 

peneliti itu sendiri, sehingga peneliti disini merupakan instrumen kunci. Namun 

selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka selanjutnya akan 

dikembangkan intrumen penelitian lainnya yang diharapkan akan dapat 

melengkapi data, melalui wawancara maupun observasi nantinya. (Sugiyono, 

2010:59)  

7. Teknik Analisa Data 

  Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.  

Teknik analisa data yang dijelaskan oleh Miles and Huberman dan Spradley 

saling melengkapi. Dalam setiap tahapan penelitian Miles dan Huberman 

menggunakan langkah langkah data reduksi, data display, dan verivications. Jadi 

pada intinya penelitian ini ingin memahami situasi sosial menjadi bagian-bagian, 

hubungan antar bagian, dan juga hubungannya dengan keseluruhan. (Sugiyono, 

2010:116) 

  Selanjutnya komponen dalam analisis data menurut Sugiyono (2010:92-

99)  dalam bukunya “Memahami Penelitian Kualitatif”, yaitu : 

 

  



47 
 

a. Data Reduction ( Reduksi Data )  

  Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan, 

makan jumlah data akan semakin banyak dan rumit Dalam hal ini mereduksi 

data berarti merangkum serta memilih hal yang pokok, serta memfokuskan 

pada hal-hal yang penting.  

b. Data Display (Penyajian Data)  

 Dalam penelitian ini penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dll. Dan menurut Miles dan 

Huberman penyajian data lebih sering dimunculkan dalam berntuk teks 

yang bersifat naratif. Maka dengan penyajian data akan mudah untuk 

memahami apa yang terjadi, dengan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.  

c. Concludion Drawing  

  Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila data-data yang 

diterima sudah valid, maka kesimpulan yang didapat sudah kredibel.  

8. Pengujian Keabsahan Data  

 Dalam teknik pengumpulna data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data 

yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan 



48 
 

berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. (Sugiyono, 2010:83-

127)  

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik ntuk menguji kredibilitas data 

yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. Jadi apabila melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi didapati 

hasil yang berbeda, maka perlu adanya kesepakatan yang dapat memastikan data 

tersebut benar.   

Dengan begitu keabsahan data dari penelitian ini, dapat teruji. Sehingga dalam 

proses penelitian ini, selain peneliti terjun langsung mengobservasi dan berperan 

serta dalam camfrog. Peneliti juga harus mencari informasi melalui pengguna lain, 

seperti mahasiswa komunikasi angkatan tahun 2008 Universitas Muhammadiyah 

Malang. Dengan begitu banyak informasi yang didapat, dan dapat mendukung proses 

penelitian ini. Pada akhirnya penelitian benar-benar berdasarkan realitas yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


