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Seperti halnya media massa yang lain, keberadaan internet ini membangkitkan berbagai 

pertanyaan akan efek negatif yang ditimbulkannya, selain keberadaan efek positif seperti 

penyampaian dan pengiriman informasi yang cepat dan update melalui fasilitas-fasilitas e-mail, 

sural kabar online, forum diskusi dan juga chatting serta beragam situs-situs yang ada yang 

memperkaya khasanah pengetahuan penggunanya. Lebih lanjut keberadaan media komunikasi 

ini acapkali dianggap sebagai penyebab perilaku asosial penggunanya. Hal ini dikarenakan 

internet adalah media komunikasi yang memiliki karakteristik interaktif yang membuat 

penggunanya merasakan seolah mengalami komunikasi tatap muka sebagaimana di dunia nyata 

walaupun hal tersebut hanya terjadi di dunia maya (virtual warfel). Hasil penelitian yang 

dilakukan di Inggris terhadap 445 pengguna internet menunjukkan adanya relasi positif antara 

tingginya penggunaan internet dengan sikap depresi dan introvert (Petrie & Gunn, 1998).  

Ketiadaan perangkat hukum yang mengatur sekaligus ketidakpahaman masyarakat akan pola-

pola pencegahan penyalahgunaan internet serta karakteristik internet sebagai borderless 

communication media merupakan penyebab kalim internet sebagai media yang lebih banyak 

merugikan daripada memberikan manfaat. Hal ini terutama terjadi pada diri remaja. yang 

berdasarkan survei terakhir yang diadakan majalah Swa merupakan pengguna terbesar di 

Indonesia. Dikhawatirkan pola penggunaan yang tidak bijaksana berpotensi untuk konsumsi ini 

berkaitan erat dengan pola pikir dan cara pandang remaja terhadap keberadaan internet itu 

sendiri, dimana hal ini acapkali dipengaruhi oleh interaksinya dengan kelompok sosial 

disekitarnya, terutama peer group. Griffith (1996) menyatakan bahwa tipikal pengguna internet 

remaja. biasanya laki-Iaki yang tidak atau sedikit memiliki rasa percaya diri dan kehidupan 

sosial. Oleh karena itu perlu diketahui apa dan bagaimana pola konsumsi, penerimaan serta 

pandangan remaja terhadap keberadaan media komunikasi inj.  

Permasalahan penelitian yang muncul adalah sebagai berikut (1) Bagaimana pola konsumsi 

internet di kalangan remaja di Kotarnadya Surabaya? (2) Bagaimana penerimaan remaja 

terhadap internet sebagai media baru? (3) Bagaimana pandangan remaja terhadap mantaat dan 

efek negatif yang didapat dari penggunaan internet?  

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pola konsumsi dan pengaruh internet 

pada remaja sekaligus juga mengetahui bagaimana penerimaan remaja terhadap internet sebagai 

media komunikasi yang relatif baru. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui 

lama penggunaan internet di kalangan remaja di Kotamadya Surabaya, mengetahui situs-situs 

yang sering dikunjungi oleh remaja salama menggunakan internet. mengetahui fasilitas apa yang 



seringkali dimanfaatkan oleh remaja saat menggunakan internet. mengetahui bagaimana 

pandangan remaja tentang potensi internet sebagai media baru yang berbeda dengan media yang 

lain.  

Analisis resepsi (reception analysis) dipergunakan sebagai metoda dalam penelitian ini. Analisis 

resepsi pada penelitian ini dipergunakan untuk mendeskripsikan pola konsumal; penerimaan dan 

pengaruh internet di kalangan remaja.  

Lokasi penelitian dilakukan di Kotamadya Surabaya dengan pertimbangan sebagai salah satu 

pusat kota dengan heterogenitas penduduk yang cukup tinggi papulasi penelitian ini adalah 

remaja yang duduk di bangku SMU den Perguruan Tinggi. Sedangkan sampel diperoleh dengan 

teknik penarikan secara purposive.  

Data primer diperoleh melalui focus group discussion (FGD) yang bertujuan untuk menangkap 

resepsi/penerimaan remaja terhadap pengaruh internet dalam interaksinya dengan sesamanya. 

Sebelum diadakan FGD, akan disebar pula kuesioner pada populasi untuk mendapatkan data-

data dasar dan merupakan saringan yang dipergunakan untuk menyeleksi partisipan FGD. 

Partisipan FGD diseleksi dengan mempertimbangkan variasi pada status sosial ekonomi, latar 

belakang pendidikan. pola konsumsi internet, jenis kelamin selanjutnya data yang terkumpul 

akan dianalisis dan diinterpretasikan dengan pengaplikasikan teori-teori yang dipergunakan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa remaja pengguna internet di Surabaya termasuk dalam 

kategori medium users, berdasar jumlah waktu penggunaan intemet per bulan. Berdasar jumlah 

waktu ini pula diketahui bahwa internet telah terintegrasi dalam kehidupan sosial remaja sehari-

hari. Integrasi atau domestikasi internet sebagai teknologi komunikasl dalam kehidupan sosial 

keseharian remaja_ nampaknya tidak lepas dari proses adopsi internet itu sendiri. Hampir dapat 

dipastikan bahwa remaja mendapatkan ketrampilan mengakses internet dari critical mass, vakni 

orang-orang yang termasuk dalam kategori early adopter dalam hal ini adalah teman-teman 

mereka sendiri. Keberadaan internet nampaknya menjadi passing utama televisi, baik dari segi 

penyedia hiburan maupun informasi. Bagi sebagian remaja pengguna internet, televisi tetap 

merupakan alternatif media hiburan dan informasi utama dikarenakan mereka ada perlu adanya 

tujuan / intention dari khalayak untuk mengkonsumsinya. Sementara  

internet unggul karena isi informasinya yang sangat beragam, namun diperlukan adanya tujuan 

maksud para pengguna sebelum mengkonsumsi internet. Remaja pengguna internet memandang 

internet memiliki manfaat positif yang lebih banyak daripada manfaat negatifnya, seperti 

menambah pengetahuan, informasi dan hiduran. Namun remaja nampaknya ragu untuk 

menyatakan bahwa internet bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi satu hal yang patut diperhatikan 

behwa keberadaan internet maupun penggunaan internet tidak mengakibatkan berkurangnya 

sosialisasi, sebagimana dikemukakan oleh remaja pengguna internet bahwa tidak terjadi 

perubahan yang signifikan pada waktu yang digunakan untuk bersosialisasi dengan keluarga dan 

teman-teman mereka.  
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