
ABSTRAK 

Penelitian ini berfokus pada pola penggunaan internet yang dilakukan oleh 
remaja perempuan untuk memperoleh informasi kecantikan. Dunia kecantikan 
tentunya tidak terlepas dari diri seorang perempuan. Produk kecantikan tertentu 
dapat digunakan untuk mengubah penampilan seseorang, terutama perempuan 
berusia remaja untuk menunjukkan citra yang sesuai dengan diri mereka dan 
semakin mendekatkan pada usia dewasa. Internet memiliki beragam informasi, 
salah satu informasi yang populer adalah informasi kecantikan. Pencarian 
informasi kecantikan dapat menjadi motivasi bagi remaja untuk memilih internet 
sebagai media yang menjadi sumber informasi. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana pola penggunaan internet oleh kalangan remaja 
perempuan di Surabaya untuk memperoleh informasi kecantikan. Penelitian ini 
dilakukan untuk mendeskripsikan pola penggunaan internet oleh kalangan remaja 
perempuan di Surabaya untuk memperoleh informasi kecantikan. 

Teori yang digunakan untuk analisis data adalah teori uses and 
gratifications, pola penggunaan internet, pencarian informasi, khalayak aktif, serta 
new media dan internet. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 
kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis menggunakan tabel koding kemudian 
dianalisis berdasarkan teori-teori yang terkait.  

Hasil penelitian ini menunjukkan remaja perempuan di Surabaya memiliki 
kecenderungan mengakses internet untuk mencari informasi yang dibutuhkan. 
Mereka memilih internet karena lebih mudah diakses dari pada media lain. dalam 
mengakses internet, remaja perempuan di Surabaya dapat menghabiskan lebih 
dari empat jam, yang sebagian besar dilakukan pada pukul 18.00 sampai 21.00  
dan ketika mereka membutuhkan informasi dengan cepat. Pencarian informasi 
kecantikan yang dilakukan oleh remaja perempuan di Surabaya dilakukan dengan 
mengetikkan kata kunci tertentu pada mesin pencari. Informasi kecantikan yang 
lebih banyak diakses adalah tentang review produk kecantikan. Dengan adanya 
informasi tersebut, remaja perempuan di Surabaya merasa terbantu dalam hal 
kecantikan.  

Kata Kunci: pola penggunaan internet, remaja, perempuan, informasi kecantikan.  
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