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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 
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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. 

 

ABSTRACT 

This research focused on internet usage system by girl  to get information 

about beauty. Beauty is very close about woman. Certain beauty product is used 

to change appearance, especially a girl to show their beauty towards adult phase. 

Internet contain a lot of information, which is the most popular information is 

about beauty. Girls can choose Internet as media to get information source about 

beauty. This research describe internet usage system to get information about 

beauty in Surabaya area. 

Theory that used to analyze the data is uses and gratifications theory, 

internet usage system, information search, active audiences, new media , and 

internet. The method that used in this research is quantitative descriptive. Analysis 

uses coding table, and the result is compared with related theory.  

The result shows that Surabaya girls tend to choose internet to get their 

required information. They choose internet because it’s easy to access compared 

with other media. Surabaya girls access internet more than four hours, mainly at 

6.00-9.00 pm. Information search by  type certain keyword in search engine.  

Beauty information which is the most accessed is review about beauty product. 

Surabaya girls are assisted by information that available in internet, especially 

information about beauty.  

Keyword: Internet usage system, teenager, girl, beauty information. 

 

Pendahuluan : 

Penelitian ini berfokus pada pola penggunaan internet oleh remaja 

perempuan di Surabaya untuk memperoleh informasi kecantikan. Kecantikan 

tidak terlepas dari diri seorang perempuan. Wolf (1991) mengatakan bahwa 

menurut mitos, perempuan dikondisikan untuk selalu tampil cantik dan menarik. 

Perempuan dapat menggunakan make up sebagai penunjang bagi diri mereka 

untuk terlihat cantik. Menurut Prianto (2014) selain mempercantik, make up juga 
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memiliki fungsi lain salah satunya adalah untuk mengubah penampilan. 

Mengubah penampilan seringkali dilakukan oleh seseorang untuk menunjukkan 

citra diri mereka.  

Ketika seseorang memasuki usia remaja, mereka tentunya ingin 

menunjukkan citra diri mereka dan menunjukkan bahwa mereka hampir 

menginjak usia dewasa. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan 

mengubah penampilan. Perubahan penampilan yang menonjol biasanya terjadi 

pada diri remaja perempuan. mereka dapat melakukan perubahan penampilan 

salah satunya adalah dengan menggunakan make up.  

Internet merupakan salah satu media baru yang saat ini banyak digunakan 

oleh masyarakat. Internet memiliki beragam informasi, salah satunya adalah 

informasi tentang kecantikan. Informasi kecantikan di internet terus menerus 

mengalami perkembangan. Faktor pendorong perkembangan informasi kecantikan 

di internet adalah perkembangan teknologi itu sendiri. Perkembangan teknologi 

saat ini memudahkan beauty guru atau yang lebih dikenal dengan sebutan  beauty 

influencer atau beauty enthusiast (yaitu orang-orang yang membagikan informasi 

kecantikan melalui internet) dalam membagikan konten informasi kecantikan. 

Mereka dapat membagikan informasi kecantikan melalui website, youtube, 

instagram, ataupun sosial media yang lain, baik itu milik mereka pribadi maupun 

berkolaborasi bersama dengan komunitas yang concern dengan hal-hal seputar 

kecantikan.  

Fenomena yang terjadi saat ini pun menjadi menarik, ketika internet dipilih 

sebagai media yang digunakan untuk memperoleh informasi kecantikan. 

Pencarian informasi kecantikan menjadi salah satu motivasi yang mendorong 

audience untuk menggunakan media internet. Penggunaan internet yang 

dilakukan oleh audience tersebut dapat membentuk sebuah pola. Pola penggunaan 

internet dapat diartikan dengan suatu hubungan antara pengguna media tentang 

bagaimana, kapan, dan dimana seseorang menggunakan media tersebut. 
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Penelitian tentang Pola Penggunaan Internet oleh Kalangan Remaja 

Perempuan di Surabaya untuk Memperoleh Informasi Kecantikan ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Metode penelitian kuantitatif deskriptif digunakan pada penelitian ini karena 

dapat membantu peneliti dalam menemukan data-data yang valid untuk 

mengetahui serta dapat menggambarkan secara cermat bagaimana kalangan 

remaja menggunakan internet sebagai media untuk mencari informasi kecantikan, 

serta informasi-informasi apa saja yang ingin diketahui oleh kalangan remaja 

megenai kecantikan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah 

tipe penelitian deskriptif. Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif pada 

penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana remaja perempuan menggunakan 

internet sebagai media untuk memperoleh informasi mengenai kecantikan. 

 

Kerangka Teori : 

New Media dan Internet 

Perkembangan teknologi yang cukup pesat dewasa ini mendorong adanya 

pergeseran penggunaan teknologi tradisional menuju teknologi modern. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa hal tersebut dapat menyebabkan perubahan besar terhadap 

cara yang dilakukan masyarakat untuk berkomunikasi. Adanya perkembangan 

teknologi tersebut dapat menggeser penggunaan media-media konvensional 

seperti media cetak dan media elektronik menuju media baru yang bersifat lebih 

modern dan digital.  

Mc Quail (dalam Tamburaka, 2013: 74) menunjukkan enam perbedaan 

antara media lama dan media baru : 

1. Media lama konsepnya satu objek berbicara pada banyak orang, sementara 

media baru bersifat decentralized yang artinya semua memiliki kesempatan 

berbicara kepada siapapun.  

2. Media lama adalah one way communication, sementara media baru two way 

communication yang memungkinkan adanya feedback dari audience. 
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3. Media lama di bawah kontrol negara, sementara media baru di luar kontrol 

negara, bahkan bisa dinikmati siapa pun yang ada di dunia tanpa batasan 

negara. 

4. Media lama memproduksi lapisan sosial sementara media baru memproduksi 

konsep demokratisasi. 

5. Media lama memfragmentasi audience sementara media baru meletakkan 

audience pada posisi yang sama. 

6. Media lama membentuk kebingungan sosial, sementara media baru 

berorientasi pada individu.  

Media baru muncul di akhir abad ke-20. Media baru merupakan sebuah 

konsep digitalisasi sebagai dampak dari perkembangan teknologi yang dapat 

memudahkan masyarakat dalam melakukan komunikasi. Karena itulah dengan 

adanya media baru yang hadir di tengah masyarakat disebut-sebut dapat 

mengubah perilaku masyarakat terutama dalam hal berkomunikasi. Salah satu 

media baru yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini adalah internet. 

Internet menawarkan keberagaman dan kebebasan akses bagi penggunanya. 

Mereka dapat mencari informasi sesuai dengan apa yang diinginkan atau 

dibutuhkan dengan lebih mudah dan cepat melalui internet. Internet juga dapat 

menyatukan masing-masing fitur atau karakteristik yang dimiliki oleh media 

konvensional. Internet dapat sekaligus memuat tulisan, audio, dan visual di 

dalamnya sehingga akan lebih ringkas dan praktis untuk digunakan.  

Internet dapat diartikan sebagai kumpulan dari beberapa komputer, bahkan 

jutaan komputer yang ada di seluruh dunia, dimana komputer-komputer tersebut 

saling terhubung atau terkoneksi satu sama lainnya. Media yang digunakan bisa 

menggunakan kabel atau serat optic, satelit atau melalui sambungan telepon. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa internet merupakan media komunikasi dan 

informasi modern yang dapat dimanfaatkan secara global oleh pengguna yang ada 

di seluruh dunia melalui adanya koneksi antar jaringan komputer yang terbentuk 

melalui sarana berupa penyedia akses internet. Sehingga internet sebagai media 

informasi dapat menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk melakukan 

pertukaran dan penyebaran informasi tanpa terhalang oleh adanya jarak, 
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perbedaan waktu serta faktor geografis bagi seseorang yang ingin mengakses 

informasi. 

Saat ini masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar, 

karena adanya konsep komunikasi yang disebut dengan Computer-Mediated 

Communication (CMC) pada era media baru seperti saat ini. CMC merupakan 

salah satu cara melakukan komunikasi dan interaksi dengan menggunakan 

bantuan media dan dilakukan secara online. Pertukaran pesan atau informasi 

dilakukan melalui media yang terhubung dengan jaringan, sehingga dengan CMC 

membuat orang tidak berhubungan secara tatap muka melainkan bertatap muka 

secara maya melalui layar komputer yang membentuk jaringan. Hal itu 

mendorong munculnya bentuk dan pola komunikasi baru pada masyarakat, yaitu 

komunikasi yang berlangsung secara virtual dimana jarak ruang dan waktu antara 

pengirim dan penerima pesan bukan lagi menjadi kendala. 

 

 

Internet Sebagai Media Diseminasi Informasi 

Sebagai salah satu media baru, internet membawa perubahan besar dalam 

komunikasi massa. Media-media konvensional seperti media cetak, radio, dan 

televisi bukan lagi menjadi satu-satunya sumber informasi bagi masyarakat. 

Keberadaan internet menggeser penggunaan media konvensional sebagai sumber 

informasi. Internet dapat menarik masyarakat berpindah dari media konvensional 

karena internet dapat digunakan dengan mudah, cepat, kapan saja dan dimana 

saja. Internet merupakan media baru yang menyajikan keberagaman dan 

kebebasan informasi bagi para penggunanya.  

Informasi menjadi sangat penting dalam aspek kehidupan manusia. Berada 

di tengah-tengah perkembangan teknologi, membuat masyarakat juga mengalami 

perubahan. Teknologi berperan dalam mengubah berbagai aspek kehidupan yang 

ada dalam masyarakat. Masyarakat kini disebut sebagai masyarakat informasi, 

yaitu masyarakat yang menilai informasi sebagai sumber daya, sarana produksi, 

dan produk utama yang paling berharga (McQuail, 1987, 75). Masyarakat 

informasi memiliki ciri-ciri memiliki intensitas dan kebutuhan yang tinggi 
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terhadap informasi, menggunakan teknologi informasi untuk kegiatannya sehari-

hari, dapat melakukan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak jauh. Ciri-

ciri ini tentu sangat lekat dengan masyarakat di masa sekarang yang hampir tidak 

terpisah dari teknologi informasi yang dapat memudahkan mereka dalam berbagai 

hal.  

Internet adalah media informasi dan komunikasi melalui sistem komputer 

yang tersambung dengan jaringan komputer global atau tanpa kabel. Jarak ruang 

dan waktu antara pengirim dan penerima pesan bukan lagi menjadi kendala 

dengan menggunakan internet untuk melakukan pertukaran informasi dan 

komunikasi. Karena itu, internet dinilai sebagai media diseminasi informasi yang 

cepat dan efektif. Diseminasi informasi adalah suatu kegiatan yang memiliki 

tujuan agar individu atau suatu kelompok dapat memperoleh informasi, timbul 

kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Menurut 

Schramm (1973) diseminasi informasi dapat disebut efektif apabila : 

1. Pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh khalayak 

2. Komunikan berperilaku sesuai dengan keinginan komunikator 

3. Adanya kesesuaian antar komponen 

Informasi yang disampaikan melalui internet jauh lebih cepat menyebar 

karena jaringan internet adalah jaringan yang saling terhubung di seluruh 

penjuru dunia. Sehingga informasi yang disampaikan melalui internet dapat 

menjangkau masyarakat secara luas. Dengan adanya diseminasi informasi 

melalui media internet tersebut dapat membuat masyarakat memperoleh 

informasi, menumbuhkan kesadaran, menerima, dan lebih jauh yaitu 

memanfaatkan informasi yang telah mereka dapatkan. Sebagai masyarakat 

informasi, tentunya sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan informasi 

yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Internet dapat menjadi media sumber 

informasi yang lengkap dan mudah digunakan oleh masyarakat untuk 

mendapatkan informasi sesuai dengan yang mereka butuhkan. 
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Pola Penggunaan Internet oleh Remaja 

Pola penggunaan internet dapat diartikan sebagai bentuk hubungan antara 

pengguna internet dengan media tersebut tentang bagaimana, kapan, dan dimana 

seseorang menggunakannya. Pada era informasi seperti saat ini masyarakat 

beralih menjadi masyarakat informasi yang memiliki intensitas dan kebutuhan 

yang tinggi terhadap informasi. Masyarakat menggunakan teknologi informasi 

untuk kegiatannya sehari-hari, dapat melakukan pertukaran data digital yang cepat 

dalam jarak jauh. Mereka tidak lepas dari akses informasi dalam keseharian 

mereka. Masyarakat saat ini dinilai sebagai masyarakat yang aktif dalam 

penggunaan suatu media, mereka dapat memilih dan melakukan seleksi informasi 

apa yang akan diakses.  

Menurut St. Amant (2007: 161) penggunaan internet memiliki indikator-

indikator yang valid, yaitu adanya penggunaan web secara aktif yang terjadi 

hampir setiap hari paling tidak satu jam setiap penggunaannya dan biasanya 

dilakukan di rumah. Dengan menggunakan atau mengakses salah satu web hampir 

setiap hari selama paling tidak satu jam pada setiap penggunaannya, seseorang 

telah menunjukkan adanya penggunaan internet. Berbagai macam aktivitas dapat 

dilakukan oleh masyarakat ketika mereka mengakses internet.  

Internet sebagai salah satu jenis media baru menjadi pilihan masyarakat 

karena dapat menyajikan beragam informasi dengan mudah dan cepat. Karenanya, 

sebagian besar masyarakat saat ini menghabiskan paling tidak satu jam setiap 

harinya untuk mengakses informasi dari internet. Di Indonesia, internet telah 

digunakan secara menyeluruh oleh berbagai kalangan usia. Menurut survei yang 

telah dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

mayoritas pengguna internet di Indonesia adalah pada rentang usia 18 hingga 25 

tahun. Sehingga dari hasil survei yang dilakukan tersebut dapat diketahui bahwa 

mayoritas pengguna internet di Indonesia adalah dari kalangan remaja.  

Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa 

yakni antara 12 sampai 21 tahun (Gunarsa & Gunarsa, 2006:  203). Remaja dapat 

menggunakan internet secara aktif, yang artinya mereka dapat menentukan media 
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apa yang akan mereka gunakan, serta bagaimana dan mengapa mereka 

menggunakan media tersebut.   

Pada penelitian tentang Pola Penggunaan Internet oleh Kalangan Remaja 

untuk Memperoleh Informasi Kecantikan ini digunakan teori pola komunikasi. 

Pola komunikasi adalah bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam 

proses pengiriman dan penerimaan pesan. Sehingga pesan yang disampaikan 

tersebut dapat dimengerti atau dipahami dengan baik. Selain itu, teori tentang 

penggunaan internet juga digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data 

pola penggunaan internet oleh remaja. 

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori uses and gratifications. 

Teori uses and gratifications dinilai sangat tepat untuk penelitian tentang terpaan 

media. Teori ini menyatakan bahwa orang secara aktif mencari media tertentu dan 

muatan (isi) tertentu untuk menghasilkan kepuasan (atau hasil) tertentu (West & 

Turner, 2008: 101). 

Teori uses and gratifications ini merupakan perluasan dari teori kebutuhan 

dan motivasi, dimana kebutuhan dan motivasi tersebut dapat mendorong 

seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan akan informasi. 

Motivasi mendorong seseorang untuk aktif dan berusaha memuaskan 

kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut antara lain untuk 

memperoleh informasi atau pengetahuan, kesenangan, status, memperkuat 

hubungan, dan pelarian (West & Turner, 2008: 102). 

Teori uses and gratifications memiliki lima asumsi dasar, antara lain (West 

& Turner, 2008: 104) : 

1. Khalayak aktif dan penggunaan medianya berdasarkan pada tujuan 

2. Inisiatif dalam menghubungkan kepuasan kebutuhan pada pilihan media 

tertentu terdapat pada anggota khalayak. 

3. Media berkompetisi dengan sumber lainnya untuk kepuasan kebutuhan. 

4. Orang mempunyai kesadaran diri yang cukup akan penggunaan media, minat, 

dan motif sehingga dapat memberikan sebuah gambaran yang akurat mengenai 

kegunaan tersebut kepada para peneliti. 

5. Penilaian mengenai nilai isi media hanya dapat dinilai oleh khalayak. 
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Berdasarkan asumsi-asumsi dasar dari teori uses and gratifications tersebut 

di atas, khalayak dinilai secara aktif memilih media apa yang akan mereka 

gunakan, sesuai dengan tujuan dan kebutuhan mereka. Sehingga kepuasan akan 

kebutuhan bergantung pada khalayak itu sendiri.  

Teori uses and gratifications memberikan sebuah kerangka untuk 

memahami kapan dan bagaimana konsumen media menjadi lebih atau kurang 

aktif. Kerangka tersebut akan menunjukkan pola hubungan yang dimiliki oleh 

konsumen media dengan media yang digunakannya. Sehingga teori uses and 

gratifications dianggap tepat untuk digunakan dalam penelitian ini karena dengan 

menggunakan teori tersebut akan menunjukkan pola penggunaan internet oleh 

kalangan remaja.  

 

 

Perempuan sebagai Khalayak Aktif 

Keberadaan internet di Indonesia dimulai ketika tokoh-tokoh seperti RMS 

Ibrahim, Suryono Adisoemarta, M. Ihsan, R. Soebiakto, Firman Siregar, Adi 

Indrayanto, dan Onno W. Purbo membangun jaringan internet dari tahun 1992-

1994 (Tamburaka, 2013: 75). Hingga saat ini internet berkembang pesat, 

didukung dengan perkembangan teknologi dan komunikasi internet semakin 

dikenal dan digunakan sebagai sumber informasi oleh berbagai kalangan dalam 

masyarakat. 

Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari waktu ke 

waktu. Menurut survei yang dilakukan APJII tersebut juga menunjukkan bahwa 

pengguna internet dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak jumlahnya dari 

pada pengguna internet dengan jenis kelamin laki-laki. Dengan adanya hasil 

survei tersebut telah menunjukkan bahwa saat ini perempuan dapat disebut 

sebagai khalayak yang aktif dalam mengakses media internet. Teori khalayak aktif 

didasarkan pada asumsi bahwa konsumen media kini merupakan konsumen yang 

bersifat aktif dalam menggunakan media. Penggunaan media dimotivasi oleh 

kebutuhan dan tujuan yang didefinisikan oleh khalayak itu sendiri, dan bahwa 
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partisipasi aktif dalam proses komunikasi mungkin difasilitasi, dibatasi, atau 

memengaruhi kepuasan dan pengaruh yang dihubungkan dengan eksposur (West 

& Turner, 2008: 107). 

Para perempuan kini menjadi pengguna media yang aktif, tidak lagi bodoh 

dan mudah ditipu, atau mudah didominasi. Mereka dapat secara aktif memilih 

media apa yang akan mereka gunakan, serta informasi apa yang akan mereka cari. 

Keaktifan tersebut merujuk pada kebebasan yang dimiliki khalayak di hadapan 

media. Informasi tersebut tentunya akan disesuaikan dengan apa yang mereka 

butuhkan atau inginkan. Mereka begitu selektif dalam memilih terpaan yang 

mereka terima dari kegiatan konsumsi media. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fathul Wahid (2005) tentang adopsi 

internet oleh perempuan menunjukkan adanya pola penggunaan internet yang 

berbeda antara laki-laki  dan perempuan. Penggunaan internet untuk chatting, dan 

pencarian informasi mengenai studi lebih diminati oleh pengguna internet 

perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan kini telah dapat 

menggunakan internet secara aktif karena mereka dapat memilih aktivitas apa 

yang mereka lakukan ketika menggunakan internet.  

 

Information Seeking Theory 

Teori information seeking dikemukakan oleh Donohew dan Tipton (1973 

dalam Rohim, 2009: 190) menjelaskan tentang pencarian, penghindaran, dan 

pemrosesan informasi, disebut memiliki akar dari pemikiran psikologi sosial 

tentang kesesuaian sikap. Beberapa konsep utama dalam teori information seeking 

ini antara lain adalah image yang dimiliki oleh individu dalam menggunakan 

media. Konsep image dapat mengacu pada  pengalaman yang diperoleh seseorang 

sepanjang hidupnya, konsep diri seseorang, dan juga bagaimana perilaku 

seseorang dalam mencari dan memproses informasi.  

Information seeking atau pencarian informasi adalah usaha yang dilakukan 

seseorang untuk mengisi kekosongan atau jarak antara ketidak tahuan dengan 

kenyataan yang terjadi. Atau dapat diartikan seseorang yang mencari tahu 
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mengenai informasi atau pengetahuan yang belum diketahui sebelumnya. Bagi 

masyarakat informasi, pencarian informasi menjadi kebutuhan yang penting 

karena dapat menambah pengetahuan mereka tentang informasi-informasi 

tertentu.  

Informasi menunjukkan fakta atau data yang didapatkan dari proses 

komunikasi yang dilakukan. Kualitas suatu informasi ditentukan oleh beberapa 

faktor, yakni (Wiryanto, 2004: 30) : 

1. Kecermatan (accuracy) 

Suatu informasi dikatakan akurat apabila informasi tersebut terbebas dari 

makna bias.  

2. Tepat waktu (timeliness) 

Informasi dikatakan tepat waktu apabila informasi tersebut dihasilkan pada 

saat yang diperlukan. 

3. Relevansi (relevancy) 

Relevansi dari suatu informasi dihubungkan dengan kepentingan dalam 

pengambilan sebuah keputusan yang telah direncanakan. 

Dalam teori information seeking ini individu dapat memilih strategi yang 

dilakukannya ketika mencari informasi, yaitu dengan menggunakan strategi luas 

dan sempit. Pada strategi luas, individu membuat suatu daftar mengenai sumber-

sumber informasi yang memungkinkan, mengevaluasinya, dan memilih sumber 

mana yang akan digunakannya, sedangkan dalam strategi sempit satu sumber 

digunakan sebagai titik awal dan pencarian lebih lanjut dilakukan dengan 

menempatkan sumber tersebut sebagai basisnya (Rohim, 2009: 190). 

 

Konsep Kecantikan di Indonesia 

Kecantikan sangat lekat dengan diri kaum perempuan, De Clark 

menyatakan kecantikan atau ‘beauty’ ditujukan khusus untuk perempuan, 

merupakan hal yang aneh bila ada sebutan ‘beautiful man’ (Vidyarini, 2007: 83). 

Berdasarkan pengertiannya, kecantikan selalu dikaitkan dengan kebahagiaan, 
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kebenaran, kebaikan, sifat positif, dan utamanya ditekankan pada wajah (Synnott, 

1993: 164). 

Terdapat beberapa penelitian yang membuktikan bahwa daya tarik fisik 

bukan semata-mata masalah selera perorangan, namun berdasarkan stereotipe fisik 

yang telah disetujui bersama sebagai pengukur kecantikan. Di Indonesia sendiri, 

salah satu standar yang mendefinisikan perempuan cantik adalah yang memiliki 

kulit putih. Hal tersebut dikarenakan adanya salah satu faktor yang membuat 

kecantikan pada diri seorang perempuan terpancar adalah dengan keindahan 

kulitnya. Semakin putih kulit seorang perempuan, maka semakin terpancar pula 

kecantikan yang dimilikinya. Hal tersebut berlaku dan banyak dibicarakan di 

beberapa negara di Asia, salah satunya Indonesia. Fitryarini (2010) menyatakan 

bahwa kulit putih dan rambut lurus merupakan kriteria cantik menurut industri 

kosmetik Asia, hal ini berbeda dengan kriteria cantik yang dimiliki negara barat 

yaitu perempuan dengan kulit kecoklatan terbakar matahari serta rambut pirang.  

Pembahasan : 

Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada pola penggunaan 

internet yang dilakukan oleh remaja perempuan di Surabaya untuk memperoleh 

informasi kecantikan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan penggunaan internet oleh kalangan remaja perempuan di 

Surabaya untuk memperoleh informasi kecantikan. Penelitian ini melibatkan 

sejumlah 96 orang yang secara keseluruhannya merupakan perempuan dengan 

rentang usia 17 hingga 21 tahun yang berdomisili di Kota Surabaya, serta pernah 

mengakses informasi kecantikan melalui internet.  

Pola penggunaan internet yang dilakukan oleh remaja perempuan di 

Surabaya untuk memperoleh informasi kecantikan dapat diketahui  dengan 

melihat beberapa variabel. Variabel-variabel tersebut diantaranya adalah variabel 

penggunaan internet yang meliputi alasan menggunakan internet, alasan memilih 

media internet, tujuan menggunakan internet, durasi penggunaan internet, waktu 

penggunaan internet, dan tempat penggunaan internet. Berikutnya adalah variabel 

pencarian informasi, yaitu meliputi bagaimana responden mencari informasi 
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melalui internet, informasi apa yang dicari, relevansi serta keakuratan informasi. 

Yang terakhir adalah variabel informasi kecantikan yaitu meliputi situs yang 

diakses untuk memperoleh informasi kecantikan, alasan mengakses informasi 

kecantikan, serta fasilitas forum interaktif yang ada dalam situs yang diakses.  

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, remaja perempuan di Surabaya 

memiliki alasan tersendiri untuk mengakses internet, yaitu untuk mencari 

informasi. Dengan menggunakan internet, mereka tentu dapat mencari informasi 

sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau mereka inginkan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa remaja perempuan di Surabaya berusaha untuk memenuhi 

motif kognitif, yaitu kebutuhan seseorang akan informasi aktual, surveillance, 

atau eksplorasi realitas.  

Keberadaan internet saat ini menggeser penggunaan media konvensional 

sebagai sumber informasi. Remaja perempuan di Surabaya ini juga memiliki 

alasan untuk lebih memilih menggunakan media internet daripada media lain, 

yaitu karena internet lebih mudah diakses. Temuan data tersebut sesuai dengan 

prinsip pemilihan media yang dikemukakan oleh Wilbur Schramm, yaitu prinsip 

kemudahan dan prinsip harapan memperoleh sesuatu. Dalam memilih suatu media 

yang digunakan, remaja perempuan di Surabaya memilih media yang mudah 

diperoleh atau diakses. Selain itu, mereka juga memilih media yang dapat 

memberikan mereka sesuatu atau imbalan. Dalam hal ini, imbalan yang 

didapatkan adalah berupa informasi yang dibutuhkan.   

Seiring dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, internet dapat 

diakses melalui beberapa perangkat, seperti komputer, laptop, tablet, hingga 

smartphone. Para remaja perempuan di Surabaya cenderung memilih mengakses 

internet menggunakan smartphone. Smartphone kini telah dilengkapi fasilitas-

fasilitas yang membuatnya memiliki kemampuan yang hampir sama dengan 

komputer. Mereka lebih memilih menggunakan smartphone karena lebih mudah 

dan praktis ketika mereka mengakses internet.  

Dengan adanya kemudahan dalam mengakses internet tersebut, remaja 

perempuan di Surabaya dapat menghabiskan waktu selama lebih dari empat jam 

dalam satu hari untuk mengakses internet. Mereka mengakses internet pada waktu 
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tertentu, yaitu pada pukul 18.00 hingga 21.00. Waktu tersebut dianggap sebagai 

waktu yang tepat bagi mereka untuk mengakses internet. Mengingat sebagian 

besar dari mereka merupakan mahasiswa, waktu tersebut merupakan waktu 

dimana mereka telah menyelesaikan kegiatan mereka di lingkungan kampus 

sehingga memiliki waktu untuk mengakses internet dan mencari informasi yang 

dibutuhkan. Karenanya, remaja perempuan di Surabaya mengaku lebih banyak 

menghabiskan waktu untuk mengakses internet di rumah ketika telah 

menyelesaikan kegiatan kampus.  

Namun, tidak hanya pada waktu-waktu tertentu saja remaja perempuan di 

Surabaya mengakses internet, tetapi juga saat mereka membutuhkan informasi 

dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa internet juga dapat menarik masyarakat 

berpindah dari penggunaan media konvensional karena internet dapat digunakan 

dengan mudah dan cepat. Oleh karena itu, mereka tidak selalu terpaku pada 

tempat untuk mengakses internet, karena mereka dapat mengakses internet 

dimana saja, terlebih ketika mereka membutuhkan informasi dengan cepat.  

Internet menyediakan beragam informasi bagi para penggunanya, salah 

satunya adalah informasi seputar kecantikan. Dalam mengakses informasi 

kecantikan, remaja perempuan di Surabaya melakukannya dengan cara 

mengetikkan kata kunci tertentu pada mesin pencari. Cara tersebut dilakukan 

untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. 

Sehingga para remaja perempuan di Surabaya dinilai sebagai khalayak aktif, 

karena mereka dapat memilih media yang mereka gunakan serta memilih jenis 

informasi yang mereka konsumsi.  

Terdapat berbagai jenis informasi kecantikan yang dapat diakses melalui 

internet, namun remaja perempuan di Surabaya cenderung lebih sering mengakses 

informasi tentang review produk kecantikan. Informasi tentang review produk 

kecantikan meliputi informasi-informasi tentang harga, manfaat, ketahanan, serta 

kualitas yang dimiliki oleh suatu produk tertentu. Mereka menilai bahwa mencari 

informasi tentang review produk sangat penting untuk dilakukan untuk 

menghindari kesalahan dalam membeli atau menggunakan produk tertentu. 

Menurut data yang telah diperoleh, para responden dapat menemukan informasi 
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yang relevan atau sesuai dengan apa yang mereka cari. Mereka pun menganggap 

informasi kecantikan yang mereka peroleh tersebut adalah informasi yang akurat.  

Terdapat berbagai situs yang tersedia dan dapat diakses oleh remaja 

perempuan di Surabaya untuk memperoleh informasi kecantika. Beberapa situs 

yang sering digunakan oleh beauty enthusiast  atau beauty influencer untuk 

membagikan informasi-informasi kecantikan diantaranya adalah youtube, website 

dan juga instagram. Situs youtube yang paling banyak diakses oleh responden 

untuk memperoleh informasi kecantikan adalah 

www.youtube.com/femaledailynetwork. Website yang paling sering diakses oleh 

responden penelitian ini untuk memperoleh informasi kecantikan adalah 

www.femaledaily.com. Sedangkan untuk akun instagram yang paling banyak 

diakses oleh remaja perempuan di Surabaya untuk memperoleh informasi 

kecantikan adalah www.instagram.com/femaledailynetwork dan 

www.instagram.com/abellyc. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Female Daily 

Network menjadi situs yang paling banyak diakses oleh responden untuk 

memperoleh informasi kecantikan, baik itu melalui youtube, website, maupun 

instagram.  

Remaja perempuan di Surabaya tentunya memiliki alasan yang mendasari 

pemilihan situs yang diakses untuk memperoleh informasi kecantikan. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh, mereka cenderung memilih situs yang 

diakses untuk memperoleh informasi kecantikan tersebut karena memiliki 

informasi yang lengkap. Selain itu, keterkinian informasi juga dinilai penting 

sebagai salah satu alasan responden dalam memilih situs informasi kecantikan, 

karena dengan adanya kemajuan di bidang kecantikan, menyebabkan banyak 

produk baru yang muncul dan beredar di pasaran. Remaja perempuan di Surabaya 

menilai keterkinian informasi penting karena mereka ingin mendapatkan 

informasi mengenai produk-produk terbaru.  

Untuk mengakses situs kecantikan di internet tersebut, remaja perempuan di 

Surabaya cenderung menghabiskan waktu selama kurang dari dua jam dalam satu 

hari. Mereka juga lebih cenderung mengakses situs kecantikan sambil melakukan 

kegiatan lain. Sebagian besar remaja perempuan di Surabaya mengaku, mereka 

http://www.youtube.com/femaledailynetwork
http://www.femaledaily.com/
http://www.instagram.com/femaledailynetwork
http://www.instagram.com/abellyc
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biasa mengakses informasi kecantikan di internet sembari melakukan chatting, 

sehingga mereka tidak memberikan perhatian penuh terhadap informasi 

kecantikan pada situs yang mereka akses.  

Situs kecantikan yang diakses oleh remaja perempuan di Surabaya tentunya 

memiliki beberapa fasilitas yang membuat situs tersebut lebih menonjol, salah 

satunya adalah adanya forum interaktif. Namun, tidak terlalu banyak remaja 

perempuan di Surabaya yang memanfaatkan forum interaktif, hanya sebagian 

kecil saja. Mereka memanfaatkan forum interaktif tersebut untuk berbagai hal, 

seperti untuk bertanya tentang hal-hal seputar kecantikan, untuk membagikan 

informasi kepada sesama pengguna, untuk memberikan komentar terhadap 

postingan pada situs tersebut.  

Dengan tersedianya berbagai informasi seputar kecantikan di internet, para 

responden merasa informasi-informasi tersebut membantu mereka dalam hal 

kecantikan. Menurut mereka informasi kecantikan yang tersedia tersebut dapat 

memberikan informasi mulai dari kualitas produk, harga, manfaat, hingga cara 

penggunaan produk yang baik.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah bagaimana pola penggunaan internet oleh 

remaja perempuan di Surabaya untuk memperoleh informasi kecantikan, maka 

dapat disimpulkan bahwa remaja perempuan di Surabaya memiliki kecenderungan 

mengakses internet untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Internet dipilih 

karena lebih mudah diakses daripada media lain.  Dalam mengakses internet, 

remaja perempuan di Surabaya dapat menghabiskan lebih dari empat jam dalam 

sehari yang sebagian besar dilakukan pada pukul 18.00 – 21.00, dan ketika 

mereka membutuhkan informasi dengan cepat. Pencarian informasi kecantikan 

yang dilakukan oleh remaja perempuan di Surabaya dilakukan dengan cara 

mengetikkan kata kunci tertentu pada mesin pencari. Informasi kecantikan yang 

lebih banyak diakses adalah tentang review produk kecantikan. Remaja 
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perempuan di Surabaya lebih banyak mengakses situs Female Daily Network baik 

itu melalui website, instagram, maupun youtube untuk memperoleh informasi 

kecantikan. Dengan adanya informasi kecantikan tersebut, remaja perempuan di 

Surabaya merasa terbantu dalam hal kecantikan.  
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