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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi komputer telah memberikan banyak kemudahan di dalam 

berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu bentuk dari kecanggihan teknologi 

komputer pada bidang komunikasi adalah internet (Andini, 2006). melalui internet, 

pengguna jasa internet bisa dengan mudah untuk memperoleh informasi (Jufri, 2005). 

Fasilitas internet ini sangat diminati oleh remaja hingga dewasa, baik pria maupun 

wanita. Mereka memanfaatkan berbagai fasilitas internet mulai dari menjelajah 

informasi ilmu pengetahuan, layanan info sekolah ke luar negeri, surat elektronik dan 

chatting. Sekarang ini chatting dengan banyak orang dari berbagai negara menjadi salah 

satu kegemaran para dewasa awal. Berkomunikasi di dunia maya juga memberikan 

keleluasaan karena identitas mereka umumnya dapat dirahasiakan (hanya menggunakan 

inisial), sehingga mereka dapat bebas mengungkapkan apa saja yang mereka inginkan. 

Seperti semua kemajuan teknologi di masa lampau, internet dapat digunakan untuk 

tujuan baik dan buruk tergantung penggunanya (McKenna & Bargh, dalam Baron & 

Byrne, 2000).   

Internet digunakan sebagai media bagi semua orang dari berbagai belahan dunia 

untuk mengakses informasi apapun secara mudah dan cepat, serta memudahkan bagi 

penggunanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa internet mengubah tatanan kehidupan 

sosial budaya, bahkan lebih ekstrem lagi mampu mengubah pola perilaku seksual para 

penggunanya karena adanya situs-situs yang berisi pornografi (dalam Pribadi & Putri, 

2009). Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) mendefinisikan pornografi yaitu 

penggambaran perilaku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan 

nafsu birahi seksual. Definisi ini sesuai dengan Malamuth dan Huppin (dalam Brown & 

L. Engle, 2009) mendefinisikan pornografi sebagai media yang memperlihatkan 

tentang seksual yang bertujuan untuk merangsang orang yang melihatnya. Berdasarkan 



2 

 

 

 

data yang dituliskan oleh Papu (2008) bahwa sekitar 1,8 juta warga Indonesia yang 

sudah mengenal dan mengakses internet, 50% di antaranya ternyata tidak bisa menahan 

diri untuk tidak membuka situs porno. Hasil penelitian Jufri (dalam Pribadi & Putri, 

2009) mengatakan bahwa terdapat perbedaan permisifitas perilaku seksual antara remaja 

laki-laki dengan remaja perempuan, laki-laki lebih permisif dibandingkan perempuan.  

Menurut hasil survey terbaru yang dilakukan oleh Dr. Patricia Goodson pada 

tahun 2001 bersama rekan-rekannya di Texas A & M University terhadap 506 siswa 

perguruan tinggi pengguna internet, dan hasilnya telah diterbitkan pada jurnal Archieves 

of Sexual Behavior yang menunjukkan bahwa sebanyak 43,5% siswa mengatakan telah 

memasuki materi seksual dengan jelas melalui internet. Laki-laki lebih cenderung 

mencari materi seksual secara terhubung dibandingkan perempuan. Sekitar 56,5%  laki-

laki betul-betul melakukannya dibanding 35,2% perempuan. Hanya 2,9% dari  jumlah  

siswa secara keseluruhan yang  masuk ke materi seksual ini secara teratur dan lebih 

banyak laki-laki melakukan masturbasi pada saat online (15%). Namun demikian 

diperoleh data yang cukup mengejutkan yaitu 5,3% perempuan melaporkan telah 

melakukan hubungan seks dunia maya dengan pasangan online-nya dibandingkan laki-

laki yang hanya 3,1% (dalam Pribadi & Putri, 2009). Menurut Stanley Hall (dalam 

Santrock, 2003) usia remaja berada pada rentang 12-23 tahun. Berdasarkan hasil 

penelitian Daneback, Cooper, dan Mansson (2004) yang mengatakan bahwa yang paling 

banyak menggunakan internet untuk tujuan seksual adalah remaja.  

Menurut Carners, Delmonico dan Griffin (2001) cybersex adalah mengakses 

pornografi di internet, terlibat dalam real-time yaitu percakapan tentang seksual online 

dengan orang lain, dan mengakses multimedia software. Cooper & Griffin-Shelley 

(dalam Sari & Purba, 2012), adapun tujuan mereka melakukan hal tersebut adalah untuk 
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kesenangan seksual dan tak jarang dari mereka dapat merasakan orgasme, baik itu 

hanya dengan berfantasi melalui alam pikiran atau bisa juga diimbangi dengan 

melakukan onani atau masturbasi. Selain itu Goldberg (2004) mengatakan bahwa 

banyaknya orang yang menggunakan internet untuk cybersex telah meningkat secara 

dramatis 10 tahun terakhir ini. Hal ini akan berdampak serius pada dorongan seksual 

pengguna, seringkali pengguna tidak mampu menahan dorongan seksualnya karena 

sajian seks di internet tersebut.  

Menurut Suler (dalam Shvoong, 2011), seseorang mengakses situs yang 

berhubungan dengan seks di internet dengan alasan untuk memuaskan kebutuhan 

biologisnya dan untuk memenuhi kebutuhan psikis dan sosialnya. Kebutuhan biologis 

yang dimaksud adalah seks itu sendiri, sedangkan kebutuhan  psikis dan sosial adalah 

kebutuhan untuk berkomunikasi secara mendalam dengan orang lain tentang hal-hal 

yang berhubungan dengan seks.  

Dari hasil wawancara dengan beberapa orang remaja laki-laki dan perempuan 

pada bulan Maret 2014, menyatakan bahwa mereka pertama kali melakukan perilaku 

cybersex karena didorong oleh rasa keingintahuannya. Kemudian dari rasa 

keingintahuan itu berkembang menjadi suatu kebutuhan untuk melakukan cybersex. 

Bukan hanya rasa keingintahuan saja, tetapi juga karena kesepian dan stress. Mereka 

menikmati kesenangan dalam aktivitas seksual online dan secara bertahap mereka 

menghabiskan banyak waktu dan uang untuk melakukan cybersex. 

Perilaku seseorang dalam mengakses cybersex berbeda-beda antara satu orang 

dengan orang yang lain. Menurut Delmonico & Miller (dalam Young & Cristiano, 

2010) menyatakan bahwa cybersex dapat digambarkan berdasarkan tingkat 

permasalahan yang ditampilkannya melalui suatu alat ukur Internet Sex Screening Test 
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(ISST). Selain itu, dapat dilihat gambaran perilaku yang kemudian digunakan sebagai 

self-administered untuk menggambarkan tingkat masalah perilaku cybersex. Internet 

Sex Screening Test (ISST) mempunyai 8 bentuk perilaku cybersex, yaitu: online sexual 

compulsivity (perilaku cybersex yang kompulsif/mengenai masalah seksual online), 

online sexual behaviour-social (perilaku seksual online yang terjadi dalam konteks 

hubungan sosial atau melibatkan interaksi interpersonal dengan orang lain saat online, 

misalnya chat room, email), online sexual behaviour-isolated (perilaku seksual ini 

mengukur faktor secara online terjadi dengan interaksi interpersonal yang terbatas 

dengan orang lain, misalnya menjelajah situs web, mendownload pornografi, dan lain-

lain), online sexual spending (perilaku ini mengkaji sejauh mana subjek menghabiskan 

uang untuk mendukung kegiatan seksual online mereka, dan konsekuensi yang terkait 

dengan pengeluaran tersebut),  interest in online sexual behaviour (perilaku ini 

membahas kepentingan umum dalam perilaku seksual secara online), non-home use of 

the computer (perilaku ini mengukur sejauh mana individu menggunakan komputer di 

luar rumah mereka untuk tujuan seksual, misalnya penggunaan komputer di tempat 

kerja, rumah teman, warnet, dan lain-lain), illegal sexual use of the computer (perilaku 

ini meneliti perilaku cybersex yang dianggap ilegal atau batas kegiatan seksual ilegal, 

termasuk mengunduh pornografi anak atau mengeksploitasi anak secara online), general 

sexual compulsivity (perilaku terakhir melihat secara umum seksual kompulsif  secara 

offline). 

Cooper, Delmonico, dan Burg (dalam Carners, Delmonico & Griffin, 2001) 

mengkategorikan 3 (tiga) kategori individu yang melakukan perilaku cybersex yaitu: 

recreational users, at-risk users, sexual Compulsive users. Recreational users yaitu 

individu yang mengakses materi seksual karena keingintahuan atau untuk hiburan dan 
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merasa puas dengan ketersediaaan materi seksual yang diinginkan. Pada individu juga 

ditemukan adanya masalah yang berhubungan dengan perilaku mengakses materi 

seksual. Dari penelitian yang dilakukan maka ditemukan bahwa individu yang masuk 

ke dalam kategori recreational users mengakses situs yang berkaitan dengan seksual 

kurang dari 1 jam per minggu dan sedikit konsekuensi negatif. At-risk users yaitu 

ditujukan pada orang yang tanpa adanya seksual kompulsif, tetapi mengalami beberapa 

masalah seksual setelah menggunakan internet untuk mendapatkan materi seksual. 

Individu menggunakan internet dengan kategori waktu yang moderat untuk aktivitas 

seksual dan jika penggunaan yang dilakukan individu berkelanjutan, maka akan 

menjadi kompulsif. Sexual compulsive users yaitu individu menunjukkan 

kecenderungan seksual kompulsif dan adanya konsekuensi negatif, seperti merasakan 

kesenangan/keasikan terhadap pornografi, menjalin hubungan percintaan dengan 

banyak orang, melakukan aktivitas seksual dengan banyak orang yang tidak dikenal, 

karena menggunakan internet sebagai forum atau tempat untuk aktivitas seksual, dan 

yang lainnya berdasarkan DSM-IV. 

Menurut Cooper & Sportolari (dalam Cooper, Delmonico, Shelley, & Mathy, 

2004), ada 3 karakteristik yang menyebabkan individu melakukan aktivitas cybersex. 

Karakteristik-karakteristik tersebut disingkat dengan triple A engine yaitu: accessibility 

(mengacu pada kenyataan bahwa internet menyediakan jutaan situs porno dan 

menyediakan ruang chatting yang akan memberikan kesempatan untuk melakukan 

cybersex), affordability (mengacu pada mengakses situs porno yang disediakan internet 

dan tidak perlu mengeluarkan biaya mahal), dan anonymity (mengacu pada individu 

tidak perlu takut dikenali oleh orang lain).  
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Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku cybersex menurut Young (dalam 

Haryanthi, 2001) yaitu faktor yang berasal dari kondisi personal individu (faktor 

internal), dan faktor yang berasal dari luar diri individu (faktor eksternal). Faktor 

internal, terdiri dari: faktor kepribadian yaitu tipe kepribadian dan kontrol diri. Faktor 

kepribadian merupakan faktor internal yang membedakan antara satu individu dengan 

individu yang lain (Young, 1997). Selanjutnya, faktor internal lainnya yaitu jenis 

kelamin merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan 

laki-laki dan perempuan dilihat dari sudut anatomi atau biologis. Di sisi lain, faktor 

eksternal terdiri dari faktor interaksional dan faktor lingkungan. Faktor interaksional 

berasal dari aspek interaksi aplikasi dua arah yang ada didalam internet yang bersifat 

adiktif, karena memungkinkan adanya interaksi yang dapat membangun suasana 

kondusif bagi pengguna untuk mencari persahabatan, kesenangan seksual dan 

perubahan identitas (Young, 1997). Sementara, faktor lingkungan berupa faktor 

pendidikan seks secara formal maupun informal dan juga lingkungan itu sendiri, seperti 

adanya kontrol sosial sebelum menikah berupa agama, keluarga, teman dan masyarakat 

(Surono, 2000). 

Lebih jauh, Young dan Robert (1998) menambahkan bahwa faktor situasional 

merupakan faktor yang merujuk pada riwayat kesehatan dan kehidupan seks. Faktor ini 

didukung dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa depresi dapat meningkatkan 

potensi kecanduan internet sebagai salah satu tempat untuk melarikan diri dari 

kenyataan. 

Berdasarkan uraian diatas, perilaku cybersex adalah salah satu fenomena seks 

yang lahir dalam perkembangan teknologi internet saat ini. Fenomena ini merupakan 

fenomena baru dan cukup marak diperbincangkan, terutama diantara para remaja. 
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Semakin hari, semakin luas dampak yang ditimbulkan dari perilaku cybersex kepada 

generasi muda. Untuk itu, peneliti tertarik mengadakan suatu penelitian tentang 

Gambaran Perilaku Cybersex Pada Remaja. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitian yang berjudul Gambaran Perilaku Cybersex Pada Remaja 

menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang 

ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat 

ini atau saat yang lampau. 

Populasi dan Sampel 

Partisipan dalam penelitian ini adalah 80 orang remaja (50 laki-laki, 30 

perempuan) yang berusia antara 13 sampai 23 tahun, pernah melakukan cybersex dan 

bersedia untuk berpartisipasi  dalam  penelitian  ini. Para  partisipan merupakan siswa 

sekolah menengah tingkat pertama, sekolah menengah tingkat atas dan perguruan tinggi 

di Salatiga. Teknik pengambilan sampel menggunakan snowball sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini diminta 

memilih temannya yang pernah mengakses muatan pornografi di internet (cybersex) 

untuk dijadikan sampel, dan begitu seterusnya. 

Alat ukur 

Peneliti menggunakan satu skala, yaitu skala perilaku cybersex. Skala ini 

menggunakan skala ISST (The Internet Sex Screening Test). ISST disusun oleh 

Delmonico & Miller (dalam Young & Cristiano, 2010). Metode skoring yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah setiap respon “ya” mendapat skor 1 dan setiap respon 

“tidak” mendapat skor 0. 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan sebanyak dua kali, didapati koefisien 

korelasi item total yaitu bergerak antara 0,301 sampai dengan 0,888. Dalam penelitian 

ini ada 17 item yang tidak memiliki daya diskriminasi baik, dan tersisa 100 item yang 

memiliki daya diskriminasi baik. 

Dari hasil uji reliabilitas yang dilakukan setelah 17 item yang gugur dihilangkan, 

diperoleh α = 0,994 maka dapat disimpulkan bahwa skala perilaku cybersex yang 

digunakan dalam penelitian ini reliabel. 

Teknik analisis data 

 

Penghitungan pada penelitian ini menggunakan bantuan program statistik 

komputer SPSS for windows ver. 20.00. untuk menguji daya deskriminasi item maupun 

reliabilitas pada penelitian ini menggunakan teknik Alfa Cronbach. sedangkan 

pengujian hipotesisnya menggunakan Point Biserial. 

 

HASIL PENELITIAN 

Perilaku cybersex berdasarkan ISST 

Seperti tergambarkan pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa dari 80 partisipan, 

sebanyak 49 orang (61%) yang melakukan delapan perilaku cybersex. Dan 49 orang 

tersebut melakukan kombinasi perilaku online sexual compulsivity, online sexual 

behavior social, online sexual behavior isolatted, online sexual spending, interest in 

online sexual  behavior, non-home use or the computer, illegal sexual use of the 

computer, general sexual complusivity. Selanjutnya, diperoleh paling sedikit enam 

orang (7,5%) yang melakukan enam perilaku cybersex. Dengan melihat keseluruhan 
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kombinasi perilaku, dapat dilihat bahwa kemunculan perilaku online sexual 

compulsivity sangat frekuentif. Ini menunjukkan bahwa hampir semua partisipan 

melakukan perilaku online sexual compulsivity. Dari Tabel 1, dapat dilihat pula bahwa 

sebanyak 59 orang (73,5%) partisipan merupakan sexual complusive users, 21 orang 

(26,5%) merupakan at risk users,  dan tidak ada partisipan yang masuk dalam kategori 

recreational users. 

Tabel 1. Bentuk-bentuk perilaku dan kategori pengguna cybersex 

Perilaku 

Jumlah Total % Kategori Pengguna 
Jumlah 

Perilaku 

Kombinasi 

Perilaku 

8 Perilaku 1,2,3,4,5,6,7,8 49 49 61% 
Sexual compulsive 

users 

7 Perilaku 1,2,3,5,6,7,8 10 10 12,5% 
Sexual compulsive 

users 

6 Perilaku 

1,2,3,5,7,8 

1,3,5,6,7,8 

1,2,3,5,6,7 

2,3,5,6,7,8 

1 

2 

2 

1 

6 7,5% At-risk Users 

5 Perilaku 
1,2,3,5,6 

1,3,5,7,8 

13 

2 
15 19% At-risk Users 

Sumber: Hasil pengolahan data primer 

 

 

Gambaran perilaku cybersex dilihat dari jenis kelamin 

Dari Tabel 2 dapat dilihat jika perilaku pertama dilakukan oleh 79 responden 

terdiri dari 50 laki-laki dan 29 perempuan, perilaku kedua dilakukan oleh 76 responden 

terdiri dari 50 laki-laki dan 26 perempuan, perilaku ketiga dilakukan oleh 80 responden 

terdiri dari 50 laki-laki dan 30 perempuan, perilaku keempat dilakukan oleh 49 

responden terdiri dari 31 laki-laki dan 18 perempuan, perilaku kelima dilakukan oleh 80 

responden terdiri dari 50 laki-laki dan 30 perempuan, perilaku keenam dilakukan oleh 

77 responden terdiri dari 50 laki-laki dan 27 perempuan, perilaku ketujuh dilakukan 
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oleh 67 responden terdiri dari 42 laki-laki dan 25 perempuan, dan pada perilaku 

kedelapan dilakukan oleh 65 responden terdiri dari 40 laki-laki dan 25 perempuan. Dan 

data pada Tabel 2 ini memperlihatkan jika ternyata jenis kelamin laki-laki yang lebih 

dominan melakukan perilaku cybersex. 

 

Tabel 2. Gambaran perilaku cybersex dilihat dari jenis kelamin 
 

Perilaku 
Jenis Kelamin 

L % P % Total % 

1 50 63% 29 37% 79 100% 

2 50 66% 26 34% 76 100% 

3 50 62,5% 30 37,5% 80 100% 

4 31 63% 18 37% 49 100% 

5 50 62,5% 30 37,5% 80 100% 

6 50 65% 27 35% 77 100% 

7 42 63% 25 37% 67 100% 

8 40 62% 25 38% 65 100% 

Sumber: Hasil pengolahan data primer 

 

 

Gambaran perilaku cybersex dilihat dari usia 

Pada Tabel 3 terdapat tiga kategori usia dan dapat dilihat perilaku pertama 

dilakukan oleh 79 responden terdiri dari 31 orang (39%) remaja awal, 26 orang (33%) 

remaja tengah, 22 orang (28%) remaja akhir, perilaku kedua dilakukan oleh 76 

responden terdiri dari 32 orang (42%) remaja awal, 24 orang (31%) remaja tengah, 20 

orang (26%) remaja akhir, perilaku ketiga dilakukan oleh 80 responden terdiri dari 32 

orang (40%) remaja awal, 26 orang (32,5%) remaja tengah, 22 orang (27,5%) remaja 

akhir, perilaku keempat dilakukan oleh 49 responden terdiri dari 24 orang (49%) remaja 

awal, 13 orang (27%) remaja tengah, 12 orang (24%) remaja akhir, perilaku kelima 

dilakukan oleh 80 responden terdiri dari 32 orang (40%) remaja awal, 26 orang (32,5%) 

remaja tengah, 22 orang (27,5%) remaja akhir, perilaku keenam dilakukan oleh 77 
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responden terdiri dari 32 orang (42%) remaja awal, 24 orang (31%) remaja tengah, 21 

orang (27%) remaja akhir, perilaku ketujuh dilakukan oleh 67 responden terdiri dari 29 

orang (43,28%) remaja awal, 19 orang (28,36%) remaja tengah, 19 orang (28,36%) 

remaja akhir, perilaku kedelapan dilakukan oleh 65 responden terdiri dari 27 orang 

(42%) remaja awal, 19 orang (29%) remaja tengah, 19 orang (29%) remaja akhir. Dan 

dari data Tabel 3 dapat dilihat bahwa perilaku ketiga dan kelima paling banyak 

dilakukan, karena semua pernah melakukan perilaku tersebut. 

 

Tabel 3. Gambaran perilaku cybersex dilihat dari usia 
 

Perilaku 

12-16 17-19 20-23 

Total 
Total 

(%) Remaja 

awal 
% 

Remaja 

tengah 
% 

Remaja 

akhir 
% 

1 31 39% 26 33% 22 28% 79 100% 

2 32 42% 24 32% 20 26% 76 100% 

3 32 40% 26 32,5% 22 27,5% 80 100% 

4 24 49% 13 27% 12 24% 49 100% 

5 32 40% 26 32,5% 22 27,5% 80 100% 

6 32 42% 24 31% 21 27% 77 100% 

7 29 43,28% 19 28,36% 19 28,36% 67 100% 

8 27 42% 19 29% 19 29% 65 100% 

Sumber: Hasil pengolahan data primer 

 

Gambaran perilaku cybersex dilihat dari pendidikan 

Pada Tabel 4 terdapat 3 kategori pendidikan untuk mengetahui bagaimana 

perilaku cybersex dilihat dari pendidikan. Perilaku pertama dilakukan oleh 79 responden 

terdiri dari 33% berpendidikan SMP, 29% berpendidikan SMA, 38% berpendidikan 

KULIAH, perilaku kedua dilakukan oleh 76 responden terdiri dari 36% berpendidikan 

SMP, 30% berpendidikan SMA, 34% berpendidikan KULIAH, perilaku ketiga 

dilakukan oleh 80 responden terdiri dari 33,75% berpendidikan SMP, 28,75% 

berpendidikan SMA, 37,5% berpendidikan KULIAH, perilaku keempat dilakukan oleh 
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49 responden terdiri dari 40,8% berpendidikan SMP, 28,6% berpendidikan SMA, 30,6% 

berpendidikan KULIAH, perilaku kelima dilakukan oleh 80 responden terdiri dari 

33,75% berpendidikan SMP, 28,75% berpendidikan SMA, 37,5% berpendidikan 

KULIAH, perilaku keenam dilakukan oleh 77 responden terdiri dari 35% berpendidikan 

SMP, 30% berpendidikan SMA, 35% berpendidikan KULIAH, perilaku ketujuh 

dilakukan oleh 67 responden terdiri dari 36% berpendidikan SMP, 27% berpendidikan 

SMA, 37% berpendidikan KULIAH, perilaku kedelapan dilakukan oleh 65 responden 

terdiri dari 34% berpendidikan SMP, 28% berpendidikan SMA, 38% berpendidikan 

KULIAH. Dari data pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa delapan perilaku cybersex banyak 

dilakukan oleh responden yang berpendidikan KULIAH dan SMP. 

 
Tabel 4. Gambaran perilaku cybersex dilihat pendidikan 

 

Perilaku 
Pendidikan 

SMP % SMA % KULIAH % Total % 

1 26 33% 23 29% 30 38% 79 100% 

2 27 36% 23 30% 26 34% 76 100% 

3 27 33,75% 23 28,75% 30 37,5% 80 100% 

4 20 40,8% 14 28,6% 15 30,6% 49 100% 

5 27 33,75% 23 28,75% 30 37,5% 80 100% 

6 27 35% 23 30% 27 35% 77 100% 

7 24 36% 18 27% 25 37% 67 100% 

8 22 34% 18 28% 25 38% 65 100% 

Sumber: Hasil pengolahan data primer 

 

Fasilitas jaringan yang digunakan ketika melakukan perilaku cybersex. 

Dari 80 responden, 43,8% responden memilih menggunakan fasilitas wifi, 

32,5% responden memilih menggunakan fasilitas kabel UTP dan sisanya 28,8% 

responden memilih menggunakan fasilitas modem. 
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Grafik 1. Fasilitas jaringan yang digunakan ketika melakukan perilaku cybersex 
 

      Sumber: Hasil pengolahan data primer 

 

 

Elektronik yang digunakan saat melakukan perilaku cybersex. 

Dari total keseluruhan responden, didapat 46 responden menggunakan peralatan 

elekronik berupa laptop, 44 responden menggunakan peralatan elektronik berupa 

smartphone, dan sisanya 26 responden menggunakan komputer PC. 

 
Grafik 2. Elektronik yang digunakan saat melakukan perilaku cybersex 

 

 
      Sumber: Hasil pengolahan data primer 
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Grafik 3. 10 Situs yang dibuka ketika melakukan perilaku cybersex 

          Sumber: Hasil pengolahan data primer 

 

 

Situs yang dibuka ketika melakukan perilaku cybersex 

Dari 80 responden, didapat bahwa sebanyak 31 alamat situs yang sering dibuka 

ketika melakukan perilaku cybersex. Hasil pengolahan data menunjukkan sepuluh 

besar situs-situs yang paling sering dikunjungi oleh responden, diantaranya adalah situs 

Jojoba 23 responden, Javsin 22 responden, Google 21 responden, Pornhub 17 

responden, Youtube 17 responden, Facebook 16 responden, Camfrog 16 responden, 

Slutav 14 responden, Younggirls 7 responden, dan situs Cumlauder dengan 6 orang 

responden.  
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PEMBAHASAN 

Dacey dan Kenny (1997) mengatakan bahwa pada masa remaja, dorongan 

seksual meningkat dalam bentuk keinginan untuk mendapatkan kepuasan seksual. 

Didukung oleh Rahmawati, Hadjam, dan Affiatin (2002) yang menegaskan bahwa 

semakin sadarnya remaja terhadap hal-hal yang berkaitan dengan seksual, semakin 

mereka akan berusaha mencari lebih banyak informasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas partisipan melakukan 

setidaknya lima dari delapan perilaku cybersex. Dengan kombinasi perilaku online 

sexual compulsivity, online sexual behavior social, online sexual behavior isolation, 

interest in online sexual behavior, non-home use of the computer sebagai kombinasi 

perilaku terbanyak. Jika dilihat secara keseluruhan hampir semua responden melakukan 

online sexual compulsivity. Hurlock (1994) mengatakan bahwa pada kelompok remaja 

masih labil dan belum mampu mengontrol diri, ketika terangsang dengan sajian yang 

berbau erotis membuat remaja tidak mampu menahan dorongan seksualnya. 

Pornografi bagi remaja merupakan sesuatu yang baru dan sangat menarik perhatian, 

semakin menarik informasi media pornografi semakin banyak pengulangan informasi 

seksualitas yang terjadi (Supriati & Fikawati, 2009). 

Hasil penelitian juga menemukan subjek penelitian paling banyak masuk ke 

dalam kategori sexual compulsive users. Cooper, Delmonico, dan Burg (dalam Carners, 

Delmonico & Griffin, 2001) mengatakan bahwa individu yang mengakses materi 

seksual menunjukkan kecenderungan seksual kompulsif dan adanya konsekuensi 

negatif. Seperti merasakan kesenangan atau keasyikan terhadap pornografi, menjalin 

hubungan percintaan dengan banyak orang, melakukan aktifitas seksual dengan banyak 

orang yang tidak dikenal karena lebih memilih untuk menggunakan internet sebagai 

forum atau tempat untuk melakukan aktifitas seksual. 
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Meninjau kedua hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa responden dalam 

penelitian ini pada umumnya melakukan online sexual compulsivity. Artinya, mereka 

melakukan cybersex secara berulang, dan sulit untuk berhenti atau tidak dapat 

mengendalikan diri untuk tidak melakukannya tetapi hal ini dilakukan pada Saat 

mereka memiliki waktu luang. 

Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  alasan  utama  melakukan  

cybersex adalah kemudahan untuk mengakses. Hal ini sesuai dengan teori sebelumnya 

dari Carners, Delmonico, dan Griffin (2001) bahwa materi seksual di internet (secara 

online) sangat mudah diakses dibandingkan di dunia nyata. Menurut Cooper (2002),  

cybersex sangat mungkin terjadi karena situs-situs seksual mudah untuk diakses, kapan 

saja selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, dan dimana saja seperti di sekolah, di 

kafe, di perpustakaan, di rumah, di tempat umum, dan tempat-tempat lainnya. 

Adapun hasil penelitian ini juga mendapatkan bahwa beberapa situs yang 

paling banyak dikunjungi oleh subjek penelitian untuk mencari materi seksual adalah 

Jojoba, Javsin, Google, Pornhub, Facebook, Camfrog, Youtube, Slutav, Younggirls, 

dan Cumlauder. Hal ini sesuai dengan pernyataan Cooper (dalam Weiten & Liyod, 

2006) bahwa jumlah situs porno di dunia pada tahun 2000 terdapat sekitar 28.000 situs, 

dan pada tahun 2006 terjadi kenaikan sebanyak 100.000 situs. Sedangkan pada tahun 

2007 terjadi lagi peningkatan sekitar 1,3 milliar situs porno di seluruh dunia yang 

terdapat di internet. Sedangkan di Indonesia sendiri jumlah situs porno meningkat 

dari 22.100 situs pada tahun 1997 menjadi 280.000 situs pada tahun 2000 atau 

melonjak 10 kali lebih banyak dalam kurun waktu tiga tahun (Soebagijo, 2008). 

Perilaku cybersex mulai dari melihat gambar-gambar erotis sampai dengan 

chatting erotis  atau  komunikasi  real-time  dengan  pasangan  fantasi.  Ketika  
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responden  penelitian terlibat real-time dengan pasangan fantasi, mayoritas responden 

melakukannya dengan saling tukar menukar suara melalui media telepon. Delmonico, 

Carners, dan Griffin (2001) mengatakan bahwa ketika dua orang yang sedang 

mengobrol tentang seks secara online dan real-time, mereka dapat saling tukar 

menukar suara dengan menggunakan media telepon. 

Cooper  (2000)  mengatakan  bahwa  perilaku  cybersex  dalam  bentuk  real-

time  dengan pasangan online akan berlanjut ke phone sex atau seks via telepon. 

Adapun sumber-sumber subjek mendapatkan media-media seksual seperti multimedia 

software adalah dengan meminjam gratis dari teman. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Santrock (2003) yang menyatakan bahwa teman sebaya merupakan sumber informasi 

seks yang paling umum bagi remaja. Hurlock (1999) menambahkan bahwa masa 

remaja  adalah  masa  dimana  uang  saku  mereka  masih  diberi  oleh  orangtua,  dan  

pada umumnya mereka memiliki uang saku  yang terbilang pas-pasan, sehingga 

untuk sumber materi seksual yang dibutuhkan lebih memilih untuk meminjam gratis 

dari teman. 

 

KESIMPULAN dan SARAN 

Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini adalah responden dalam penelitian ini pada umumnya 

melakukan perilaku online sexual complusivity. Artinya, individu menunjukkan 

kecenderungan seksual kompulsif dan adanya konsekuensi negatif, seperti merasakan 

kesenangan atau keasyikan terhadap pornografi, menjalin hubungan percintaan dengan 

banyak orang, melakukan aktivitas seksual dengan banyak orang yang tidak dikenal 
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karena lebih memilih untuk menggunakan internet sebagai forum atau tempat untuk 

melakukan aktivitas seksual. 

Saran 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 

karena itu, maka peneliti mengemukakan beberapa saran. Saran-saran ini diharapkan 

dapat berguna untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perilaku 

cybersex pada remaja. 

Saran Metodologis 

a. Penelitian selanjutnya dengan tema yang sama diharapkan menambahkan 

variabel lain yang berhubungan dengan perilaku cybersex, seperti pola asuh 

orang tua, orientasi seksual, tingkat keingintahuan tentang materi seksual, 

tingkat kepuasan seksual, rasa bersalah dan variabel lainnya. 

b. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat lebih memperhatikan sampel 

agar lebih representatif, seperti dengan menggunakan teknik pengambilan 

sampel yang berbeda. 

c. Sebaiknya  dalam  penelitian  selanjutnya  di  samping  melakukan  penelitian  

secara kuantitatif, perlu juga dilakukan penelitian secara kualitatif untuk lebih 

mengetahui perilaku cybersex yang dilakukan oleh remaja secara mendalam. 

d. Pada peneliti selanjutnya, sebaiknya item yang ada di dalam angket harus 

lebih diperhatikan lagi, sehingga tidak kesulitan ketika melakukan pengolahan 

data. Jangan membedakan halaman antara item di bagian satu dengan bagian 

dua karena subjek penelitian tidak mengetahui terdapat item-item bagian dua 

yang ada di halaman selanjutnya sehingga item di bagian dua tersebut tidak di 

beri jawaban. 
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Saran praktis 

a. Bagi  remaja  diharapkan  agar  mengurangi  kegiatan  melakukan  aktivitas  

cybersex karena memberikan pengaruh terhadap diri sendiri, kehidupan 

mereka sehari-hari dan lingkungan di sekitar seperti lebih sering 

mengasingkan diri dari orang lain, menghindari pekerjaan atau tugas-tugas di 

sekolah maupun di rumah. 

b. Bagi  remaja,  agar  bersikap  hati-hati  dalam  menyikapi  semakin  

berkembangnya jumlah situs-situs seks di internet, karena perkembangan ini 

sulit dicegah, tetapi dapat dikontrol dan mengendalikan efeknya melalui 

usaha-usaha pengembangan diri seperti meningkatkan kontrol diri, 

mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang positif. 

c. Bagi  orangtua  dapat  memberikan  bimbingan  dan  pengawasan  yang  lebih  

kepada anaknya dalam menggunakan internet atau komputer, serta 

memberikan penjelasan tentang keuntungan dan kerugian menggunakan 

internet atau komputer tersebut. 

d. Bagi para orangtua, jangan tabu untuk membicarakan masalah yang berkaitan 

dengan seksual, terutama kepada anaknya yang memasuki usia remaja, sebab 

jika tidak maka remaja dapat saja mencari informasi tersebut di luar karena 

didorong oleh rasa ingin tahu dan penasaran. 

e. Bagi para orangtua, sebaiknya lebih memperhatikan perilaku yang 

dilakukan oleh anaknya terutama jika sudah menginjak usia remaja. 

f. Sebaiknya  orangtua  dapat  menjadi  sahabat  bagi  anaknya,  terutama  

ketika  anak menginjak usia remaja, sehingga mereka akan lebih terbuka dan 

semakin percaya untuk  menceritakan  segala  sesuatunya,  terutama  hal-hal  
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yang  berkaitan  dengan seksual,  dan  akhirnya  orangtua  dapatlah  

mengontrol  apa  yang  dilakukan  remaja tersebut. 

g. Selain orang tua, guru  dan seseorang  yang ahli, baik di sekolah maupun 

di luar sekolah juga perlu memberikan informasi dan pemahaman mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan seksual pada remaja, sehingga keingintahuan 

remaja terhadap masalah seksual dapat terpenuhi tanpa harus mencari 

informasi tersebut dari sumber yang salah. 

h. Bagi lembaga pemerintah, harus lebih mengawasi dan mengantisipasi lagi 

perkembangan situs-situs porno di internet yang semakin meningkat, karena 

perkembangan Zaman. 

i. Bagi pengelola warnet, agar tidak  hanya memperhitungkan keuntungan dari 

sisi bisnis, tetapi juga membantu para remaja agar tidak memiliki kesempatan 

untuk melakukan perilaku yang tidak diinginkan seperti perilaku cybersex. 
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