
Abstrak 

 

Penggunaan media internet membawa banyak perubahan. Internet punya kapasitas 
untuk memampukan orang berkomunikasi, bukan sekedar menerima pesan belaka, 
dan bisa dilakukan secara real time. Selain itu kota Surabaya sebagai kota 
metropolitan yang memiliki program Surabaya Multimedia City menyebabkan 
penggunaan media internet di kota ini terus meningkat. Penggunaan  internet 
berdasarkan tingkat pendidikan pelajar SMA merupakan pengguna terbesar. Pada 
dasarnya penggunaan media internet yang dilakukan individu secara terus menerus 
dan berulang-ulang akan menghasilkan suatu kebiasaan dimana dalam media 
internet di sebut dengan Internet Habit. Internet sering kali di nilai memiliki efek 
negatif bagi pelajar SMA selain keberadaan  efek positif, seperti penyampaikan dan 
pengirim informasi yang cepat dan update. Oleh karena itu permasalahan yang 
muncul perlu diketahui bagaimana pola konsumsi pengguna media internet pelajar 
SMA di kota Surabaya. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
lama penggunaan media internet pelajar SMA di Surabaya, mengetahui fasilitas apa 
yang sering kali dimanfaatkan oleh Pelajar SMA saat menggunakan 
internet.Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan metode survei 
dengan menggunakan kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pengguna internet berstatus sebagai Pelajar SMA di surabaya. Dengan teknik 
penarikan sampel secara purposive sampling yang kemudian dianalisis mengunakan 
tabel frekuensi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelajar SMA di Surabaya menggunakan 
internet dengan tujuan mendapatkan informasi dan hiburan. Berdasarkan frekuensi 
penggunaan yakni 1 minggu lebih dari 3 kali dengan lama akses 1-2 jam. Waktu 
yang sering mereka gunakan yakni pada pukul 18.01-21.00. sedangkan lokasi akses 
di tempat publik (warnet). Layanan yang sering mereka gunakan yakni Information 
Search Media dan Interpersonal Communication. Information Search Media seperti  
layanan fasilitas  portal besar google dan yahoo menjadi situs favorit. Sedangkan 
untuk layanan Interpersonal Communication Media seperti layanan fasilitas chatting 
, situs friendster dan facebook menjadi situs favorit. 
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