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Abstrak

Derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini memang telah merubah

wajah peradaban dunia. Dengan adanya globalisasi, dunia menjadi terasa lebih

dekat dan tanpa sekat. Dengan kian berkembangnya teknologi, semua informasi di

dunia ini dapat diakses melewati semua batas negara.

Perkembangan informasi tersebut telah membuat masyarakat dunia

berusaha untuk beradaptasi dan mulai belajar mengenali teknologi yang bernama

internet. Dengan internet, dunia semakin mudah digapai dalam tempo cepat.

Namun bukan berarti internet merupakan teknologi yang sama sekali tidak

memiliki cela. Bahaya dan ancaman yang terjadi akibat internet memang selalu

ada, semakin canggih teknologi semakin canggih pula kejahatan yang terjadi.

Prostitusi, pornografi, narkotika, trafficking, hingga terorisme pun mulai

memasuki era baru. Berbagai kegiatan kejahatan tersebut ikut mengikuti

perkembangan zaman dengan internet.

Lantas bagaimana cara menghindari dan meminimalisir berbagai kejahatan

internet tersebut? Kami mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan

melakukan penelitian “Pengaruh Musik terhadap perilaku pengguna internet”.

Penelitian ini kami lakukan dengan metode kualitatif dan teknik partisipatoris agar

memperoleh hasil yang lebih tajam dan mendalam.

Jumlah responden yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang

yang terdiri dari 3 jenis pengguna yaitu; internet pribadi, internet publik, dan

warung internet. Semua responden berusia diatas 17 tahun dan sudah mampu

mengoperasikan komputer, termasuk akses internet.

Responden diajak untuk mengakses internet selama tiga jam dengan

mendengarkan enam jenis lagu (Dangdut, Pop, Rock, Rohani, Jazz, dan Disko)

yang diputar secara random. Setelah percobaan selesai, komputer yang digunakan

oleh responden diperiksa untuk mengetahui situs apa saja yang telah diakses.
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Kegiatan ini dilaksanakan setiap minggu selama 3 bulan bertempat di kota

Surakarta. Kota ini dipilih karena tergolong kota besar yang memiliki akses

mobilitas masyarakat yang tinggi. Jumlah pengguna internet yang sangat banyak

ditambah fasilitas akses internet publik yang sangat baik membuat kota ini cocok

untuk dijadikan sebagai tempat penelitian.

Dari serangkaian kegiatan penelitian tersebut, terbukti bahwa musik cukup

berpengaruh terhadap perilaku para pengguna internet. Musik yang paling

berpengaruh terhadap perilaku negatif responden adalah musik Rock dan Disko.

Saat musik Rock dimainkan, 57% responden mengakses situs pornografi dan

kekerasan, 40% situs netral. Saat musik Disko dimainkan, datanya semakin naik

67% responden mengakses situs pornografi dan kekerasan, 30% situs netral.

Adapun musik yang paling berpengaruh terhadap perilaku positif adalah

musik Rohani dan Jazz. Saat musik Jazz dimainkan, 73% reponden mengakses

situs neral sedangkan sisanya mengakses situs rohani. Begitu pula saat musik

rohani dimainkan, datanya berubah. 57% responden mengakses situs netral dan

sisanya mengakses situs rohani. Tidak ada responden yang mengakses situs

pornografi dan kekerasan.

Kedua jenis musik terakhir ini sangat baik untuk dijadikan sebagai

pencegah para pengguna internet dari akses menuju situs pornografi dan

kekerasan. Namun musik rohani ternyata berdampak pada tingkat penurunan para

pengunjung di warnet sehingga musik yang paling ideal untuk dijadikan sebagai

self filtering adalah musik jenis Jazz.

Dalam perkembangannya, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk

mencegah dan mengatasi masalah kejahatan internet yang dewsa semain ini marak

terjadi. Dengan demikian, maka harapan untuk mewujudkan bangsa yang cerdas

dan berkarakter dapat terlaksana.

Kata Kunci: Musik, Perilaku, Internet
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