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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggunaan new media di 

kalangan remaja, khususnya di Salatiga, yang kian meningkat. Penggunaan 
new media yang kian meningkat ini, peneliti kaitkan dengan perkembangan 
psikologi remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja dalam 
perkembangan psikologinya memiliki tugas perkembangan yang dimediasi 
oleh kehadiran new media. 
 
Kata kunci : New media, Remaja, Perkembangan Psikologi Remaja  
 

 

Pendahuluan Perkembangan teknologi komunikasi saat ini kian meningkat. Kebangkitan media massa pertama ditandai dengan ditemukannya mesin cetak oleh Guttenberg pada pertengahan abad ke-152 Dengan adanya mesin cetak ini, surat kabar sebagai media massa pertama muncul di tengah-tengah masyarakat. Setelah surat kabar muncul, selanjutnya terciptalah media massa secara berturut-turut yakni radio yang lahir pada tanggal 20 September 1920, televisi yang muncul pada tanggal 20 September 1930, dan sampai saat ini 
                                                 
2 Sumber: (http://www.historyguide.org/intellect/press.html/2012). 
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menjadi sangat populer dikalangan masyrakat, yakni internet lahir pada tanggal 20 September 19903  Kehadiran internet disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat dunia tak terkecuali masyarakat di Indonesia. Eksistensinya diterima oleh masyarakat karena kemampuannya untuk menyatukan semua media massa. Radio streaming, TV internet, surat kabar online, adalah beberapa media massa yang telah tergabung dengan internet. Kemampuan inilah yang disebut dengan konvergensi media dan konvergensi media inilah yang membuat internet juga kerap disebut dengan istilah ‘new media’.  
New media yang dalam pemahaman umum disebut dengan internet, mengalami peningkatan jumlah pengguna di Indonesia. Berdasarkan pernyataan dari Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang ditulis di portal berita Okezone mengatakan bahwa pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan sampai berjumlah 82 juta orang di triwulan pertama tahun 20144 Dengan jumlah ini menjadikan Indonesia masuk dalam peringkat 8 dunia dalam hal kenaikan pengguna internet. Lebih lanjut Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo, Septriana Tangkary menyampaikan pada portal berita Okezone bahwa di awal tahun 2014 ini, 80 persen dari jumlah tersebut di 

                                                 
3 Sumber: (http://www.timetoast.com/timelines/development-of-mass-media/2014). 
4 Sumber: (http://techno.okezone.com/read/2014/05/13/55/984151/indonesia-peringkat-8-dunia-pengguna-internet-terbesar). 
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dominasi oleh para remaja berusia 15-19 tahun. Berdasarkan data inilah maka penelitian tentang perilaku remaja dalam menggunakan ‘New media’ dilakukan. 
 

Tinjauan Teoritik 

New media ‘New media’ menurut Manovich (2006:7) memiliki pemahaman populer sebagai : 
“… the use of a computer for distribution and exhibition 
rather than production. Accordingly, texts distributed on 
a computer (websites and electronic books), are 
considered to be new media, whereas texts distributed 
on a paper are not.”  Sementara Creeber dan Martin (2009:2) menyatakan bahwa ‘New media’ sebagai :  
“.. the product of mediated communication technologies 
coming together with digital computers..”   Pendapat kedua ahli tersebut memuat kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah bahwa keduanya menyetujui tentang penggunaan komputer sebagai media untuk mendistibusikan pesan. Sedangkan perbedaannya terletak pada produksi dan pada sebuah produk. Bagaimanapun juga, kita dapat menyetujui keduanya karena dalam hal persamaan dari kedua pendapat tersebut. Untuk pembahasan lebih lanjut, peneliti akan menggunakan istilah ‘New media’ dalam tulisan ini. 

 



65 
 

Remaja dan Tugas Perkembangan Remaja Remaja pada dasarnya memiliki beberapa tugas perkembangan. Menurut Gunarsa (2008:207) tugas perkembangan dari remaja adalah: 1. Menerima keadaan fisiknya 2. Memperoleh kebebasan emosional 3. Mampu bergaul 4. Menemukan model untuk identifikasi 5. Mengetahui dan menerima kemampuan sendiri 6. Memperkuat penguasaan diri atas dasar skala nilai dan norma 7. Meninggalkan reaksi dan cara penyesuaian kekanak-kanakan   Selain memiliki tugas-tugas perkembangan, remaja juga memiliki ciri khas tertentu. Gunarsa (2008:219) menyampaikan ada beberapa ciri khas dari remaja, yakni: 1. Kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan sebagai akibat dari perkembangan fisik, menyebabkan munculnya perasaan rendah diri. 2. Ketidakseimbangan secara keseluruhan terutama keadaan emosi yang labil. 3. Perombakan pandangan dan petunjuk hidup yang telah diperolehpada masa sebelumnya, meninggalkan perasaan kosong di dalam diri remaja. 4. Sikap menentang dan menantang orang tua maupun orang dewasa lainnya merupakan ciri yang 
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mewujudkan keinginan remaja untuk merenggangkan ikatannya dengan orang tua dan dan menunjukkan ketidaktergantungannya kepada orang tua maupun orang dewasa lainnya. 5. Pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal sebab pertentangan-pertentangan dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. 6. Kegelisahan, keadaan tidak tenang menguasai diri remaja. 7. Eksperimentasi atau keinginan besar yang mendorong remaja mencoba dan melakukan segala kegiatan dan perbuatan orang dewasa, bisa ditampung melalui saluran-saluran ilmu pengetahuan. 8. Eksplorasi, keinginan untuk menjelajahi lingkungan alam sekitar sering disalurkan melalui penjelajahan alam, pendakian gunung dan terwujud dalam petualangan-petualangan. Eksplorasi yang dipersiapkan dengan bekal pengetahuan untuk memperluas pengetahuan perlu dikembangkan.  9. Banyaknya fantasi, bualan dan khayalan merupakan ciri khas remaja. 10. Kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan berkelompok 
 

Hasil Penelitian Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa remaja dalam kaitannya dengan new media memiliki beberapa akun 
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di internet, diantaranya akun Email, akun Facebook, akun 
Twitter, akun Blog, akun Kaskus, akun Tumblr, akun Linkedin, akun Koprol dan akun lain yang tidak masuk dalam akun-akun tersebut. Mengenai kepemilikan email, Parsons dan Oja (2011:276) menyebutkan bahwa email atau electronic mail adalah :  

... an electronic version of the postal system that 

transmits messages from one computer to another, 

usually over the internet. 

 Lebih lanjut Parsons dan Oja (2011:276) menjelaskan bahwa pesan dalam e-mail adalah sebuah dokumen elektronik yang ditransmisikan lewat jaringan komputer. Pesan dalam e-mail dapat berbentuk teks, gambar, suara, atau bahkan data audio visual.   Tabel 1. Kepemilikan Responden Terhadap Akun Email 
Kepemilikan Responden Terhadap Akun Email

103 28.1 28.1 28.1
264 71.9 71.9 100.0
367 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 Dari tabel distribusi frekuensi tersebut, dapat kita ketahui bahwa dari 367 responden, 71.9% atau sejumlah 267 



68 
 

responden memiliki akun email. Sisanya yakni sebesar 28.1% atau sejumlah 103 responden tidak memiliki akun email. Hal ini dapat diasumsikan bahwa remaja yang menjadi responden dalam penelitian ini kebanyakan memiliki akun email. Selanjutnya, dapat dilihat pada Tabel 2 tentang lama responden memiliki akun email tersebut. 
 Tabel 2. Lama Responden Memiliki Akun Email 

Lama Responden Memiliki Akun Email

100 27.2 27.2 27.2
65 17.7 17.7 45.0

103 28.1 28.1 73.0
99 27.0 27.0 100.0

367 100.0 100.0

Tidak Ada Jawaban
Kurang Dari 1 Tahun
1-3 Tahun
Lebih Dari 3 Tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

  Lama responden memiliki akun e-mail bervariasi. Dari total responden sejumlah 367 remaja, 100 responden tidak memberikan jawaban, 65 responden menyatakan memiliki akun email kurang dari 1 tahun, 103 responden menyatakan memiliki akun email 1 sampai 3 tahun dan 99 orang responden menyatakan memiliki akun email lebih dari 3 tahun. Responden yang tidak memberikan jawaban tentu saja tidak memiliki email (seperti data yang tercantum pada tabel 1). Namun yang tidak konsisten adalah 3 orang responden yang seharusnya tidak tahu lama memiliki akun email karena memang tidak punya akun email, justru menjawab dalam pilihan lama memiliki akun email. Inkonsistensi jawaban ini yang perlu ditanyakan kepada responden yang bersangkutan. 
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Yang menarik adalah sebanyak 28.1% responden memiliki akun e-mail selama 1-3 tahun. Prosentase ini memiliki perbedaan sejumlah 1.1.% saja dengan reponden yang memiliki e-mail lebih dari 3 tahun yakni sejumlah 27.0%.   Dari data ini dapat kita asumsikan bahwa rata-rata responden memiliki akun email disaat mereka duduk di bangku Sekolah Menengah Atas kelas 1 atau bahkan ketika mereka masih duduk di Sekolah Menengah Pertama, mereka sudah memiliki akun email. Bandingkan dengan awal email ditemukan dan digunakan. Email pertama kali digunakan oleh kalangan militer Amerika Serikat untuk berkomunikasi5 Saat ini, remaja usia SMP sudah memiliki email dan menggunakan 
email tersebut untuk berbagai macam kepentingan mereka.  Pada umumnya orang menggunakan email untuk tujuan mengirim, menerima, atau menyebarkan pesan-pesan 
email tersebut kepada seseorang atau kepada sekelompok orang. Tujuan pengiriman, penerimaan atau penyebaran pesan-pesan email juga bervariasi antara satu orang dengan yang lain. Tujuan-tujuan tersebut dapat kita asumsikan sama dengan tujuan-tujuan yang dimiliki oleh media massa, antara lain pengamatan sosial, korelasi sosial, sosialisasi dan hiburan (Lasswell dan Wright dalam Sendjaja, 2008:461). Beberapa kasus yang terjadi di skala lokal maupun global telah memanfaatkan keberadaan email ini untuk fungsi pengawasan sosial.  
                                                 
5 Sumber: (http://www.nethistory.info/History%20of%20the%20Internet/email.html).  
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Peristiwa hancurnya menara kembar World Trade Center di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 lalu merupakan contoh peran e-mail dalam fungsi pengawasan  sosial. Saat itu AOL bekerjasama dengan FBI untuk memeriksa file-file e-mail yang diduga ada hubungannya dengan para teroris. Hal ini dilakukan dengan cara menyimpan semua logs file sewaktu para pengguna e-mail menggunakan e-mail yang melintas di jaringannya. Kemudian FBI bersama dengan ISP mengembangkan apa yang disebut Carnivore, yang kini disebut DCS1000 (Digital 

Collection System) yang memungkinkan mereka untuk menyadap komunikasi yang melintas di setiap ISP di Amerika Serikat6.  Contoh lain dari kasus pengawasan sosial di level nasional adalah pada kasus curhat Prita Mulyasari tentang keluhan Prita terhadap pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional. Prita menuliskan keluhannya kedalam e-mail yang kemudian dikirimkan ke beberapa orang temannya. Dari sinilah awal mula menyebarnya ‘curhat’ Prita hingga akhirnya pihak Rumah Sakit Omni Internasional pun mengetahui dan memperkarakan kasus tersebut ke pihak berwajib. Dengan demikian, dapat kita asumsikan bahwa popularitas kepemilikan e-mail di masyarakat dilatarbelakangi oleh kemudahan akses  e-mail itu sendiri dan kehematan yang dimiliki e-mail serta kecepatan pengiriman e-mail kemana pun di dunia ini. 
                                                 
6 Sumber: (http://www.bjoconsulting.com/artikel/em/email_trend.htm/2014).  
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Kemanfaatan yang dimiliki oleh e-mail ini tidak dapat kita sangkal telah membuat e-mail semakin populer, terlebih di kalangan remaja. Berdasarkan data dari salah satu perusahaan riset dan teknologi dari AS, Jupiter Media Metrix7, menyatakan bahwa jumlah pengguna e-mail di seluruh dunia diperkirakan melonjak sekitar 138% dari 505 juta di tahun 2000 dan meningkat menjadi 1,2 miliar di tahun 2005, begitu juga kenaikan tersebut akan meningkat di kawasan Asia. Bagi remaja sendiri, kepemilikan email menjadi syarat mutlak untuk dimiliki, sebab e-mail menjadi ‘pintu gerbang’ bagi mereka untuk memiliki akun di media sosial favorit mereka seperti Facebook dan Twitter.   Tabel 3. Kepemilikan Responden terhadap Akun Facebok 
Kepemilikan Responden Terhadap Akun Facebook

1 .3 .3 .3
64 17.4 17.4 17.7

302 82.3 82.3 100.0
367 100.0 100.0

Tidak Ada Jawaban
Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
   Tabel 3 menunjukkan tentang kepemilikan Facebook di kalangan remaja. Sejumlah 302 orang responden atau 82.3% responden menyatakan memiliki Facebook, 17.4% atau sejumlah 64 orang responden tidak memiliki Facebook dan 0.3%  atau 1 orang  responden tidak memiliki Facebook. 

                                                 
7 Diunduh dari (http://www.bjoconsulting.com/artikel/em/email_trend.htm/2014) 
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Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Facebook merupakan salah satu media sosial yang paling diminati oleh remaja.  Kenapa facebook menarik bagi remaja? Berdasarkan hasil penelitian dari Coed magazine, College Candy dan Busted 

Coverage terhadap 2.500 orang responden menyatakan bahwa Facebook berguna bagi mereka dalam hal update informasi mengenai berita termasuk update informasi tentang teman-teman mereka. Dengan kata lain, responden memiliki Facebook supaya mereka gaul. 79% responden menyatakan bahwa mereka tidak bisa jauh-jauh dari 
Facebook dan bahwa mereka tidak bisa seharian tidak menggunakan Facebook, baik lewat komputer atau perangkat 
mobile8.  Selain Facebook, remaja di Salatiga juga memiliki akun media sosial yang lain. Twitter adalah media sosial terbanyak kedua yang dimiliki oleh remaja Salatiga dilanjutkan berturut-turut Blog, Kaskus, Thumblr, Linkedin, Plurk dan 
Koprol. Remaja yang memiliki Twitter sejumlah 217 orang atau sebesar 59.1%, Blog dimiliki oleh 160 orang atau sekitar 43.6%, Kaskus dimiliki sejumlah 76 ornag atau sekitar 20.7%, 
Thumblr dimiliki sejumlah 68 orang atau sekitar 18.5%, 
Linkedin dimiliki sejumlah 65 orang atau 17.7%, Plurk dimiliki sejumlah 53 orang atau sebesar 14.4% dan Koprol dimiliki sejumlah 46 orang atau sebesar 12.5%. Data kepemilikan akun di internet oleh remaja di Salatiga seperti terlihat pada tabel dibawah ini: 
                                                 
8 Sumber: (http://ictwatch.com/internetsehat/2011/10/27/79-user-tak-bisa-lepas-dari-facebook/) 
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Tabel 4. Kepemilikan responden terhadap akun Twitter 

Kepemilikan Responden Terhadap Akun Twitter

150 40.9 40.9 40.9
217 59.1 59.1 100.0
367 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Tabel 5. Kepemilikan responden terhadap akun Twitter 

Kepemilikan Responden Terhadap Akun Blog

207 56.4 56.4 56.4
160 43.6 43.6 100.0
367 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Tabel 6. Kepemilikan responden terhadap akun Kakus 

Kepemilikan Responden Terhadap Akun Kaskus

291 79.3 79.3 79.3
76 20.7 20.7 100.0

367 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Tabel 7. Kepemilikan responden terhadap akun Thumblr 

Kepemilikan Responden Terhadap Akun Thumblr

299 81.5 81.5 81.5
68 18.5 18.5 100.0

367 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

  
Tabel 8. Kepemilikan responden terhadap akun Likendin 

Kepemilikan Responden Terhadap Akun Linkedln

302 82.3 82.3 82.3
65 17.7 17.7 100.0

367 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

  
Tabel 9. Kepemilikan responden terhadap akun Plurk 

Kepemilikan Responden Terhadap Akun Plurk

314 85.6 85.6 85.6
53 14.4 14.4 100.0

367 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Tabel 10. Kepemilikan responden terhadap akun Koprol 

Kepemilikan Responden Terhadap Akun Koprol

321 87.5 87.5 87.5
46 12.5 12.5 100.0

367 100.0 100.0

Tidak
Ya
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Berdasarkan data tersebut, nampak aplikasi media baru yang paling digemari remaja di Salatiga adalah Facebook. Hal ini sesuai dengan data dari http://id.techinasia.com bahwa akun media sosial yang masih digemari di Indonesia adalah akun Facebook (lihat Gambar 1). Akun kedua yang paling diminati adlaah Twitter. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian perilaku remaja di Salatiga yang menempatkan Twitter sebagai akun favorit kedua setelah 
Facebook. Google+ dan Instagram pada data  http://id.techinasia.com menempati urutan ketiga dan keempat, sementara dalam penelitian tentang perilaku remaja di Salatiga masuk dalam akun-akun lain yang dimiliki oleh remaja Salatiga.   Gambar 1. Sosial Media yang Diakses 

 Sumber : http://id.techinasia.com/2013  Berbicara mengenai popularitas Facebook, berdasarkan data dari ictwatch/2013 menyampaikan bahwa 
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faktanya popularitas Facebook saat ini menurun di mata remaja, khususnya remaja di Amerika dan Eropa. Sebuah studi lain juga mengungkap bahwa remaja telah bosan dengan Facebook dan lebih memilih menggunakan media sosial yang lain.  Beberapa fakta yang mendasari kenapa remaja meninggalkan akun Facebook atau tetap memiliki akun 
Facebook namun juga memiliki akun lain adalah: (1) Facebook bukan satu-satunya media sosial di internet. Ada banyak akun selain  Facebook, yakni ada Twitter, Google Plus, Snapchat, 

Instagram dan masih banyak lagi seperti yang telah disampaikan pada data-data dalam penelitian ini; (2) Saat remaja sudah cukup umur untuk menggunakan Facebook, ternyata mereka lebih memilih layanan lain, misalnya Instagram. Mereka terobsesi dengan Instagram karena lebih keren dibandingkan dengan Facebook; (3) Facebook didominasi orang dewasa termasuk orang tua si remaja. Kebanyakan pengguna Facebook adalah orang dewasa yang tentu saja berbeda dengan remaja. Remaja yang ada di sana sedikit sehingga memiliki teman yang sedikit pula. Ada kecenderungan Facebook adalah media sosial orang dewasa dan itu tidak menarik bagi remaja. Bahkan seperti yang dinyatakan di surat kabar online Republika (http://www.republika.co.id/berita/trendtek/aplikasi/13/12/29/myk1fd-facebook-mulai-ditinggalkan-remaja-eropa), bahwa remaja di Eropa malu jika dihubungkan dengan 
Facebook.  Lebih lanjut di artikel tersebut disampaikan bahwa 
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remaja meninggalkan Facebook karena semakin banyak orang tua menggunakan media sosial itu untuk memantau anak mereka. Inilah fakta yang membuat remaja enggan menggunakan Facebook; (4) Facebook tidak lagi menjadi trend. Remaja sangat suka dengan trend dan akan menjadi pengikut trend. Mereka mengira Facebook bukan lagi akun yang ngetrend karena sudah ada akun lain; (5) Facebook merupakan sumber bullying. Bullying menurut Nusantara (2008:2) adalah sebuah situasi dimana terjadi penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok atau individu. Yang dimaksud pihak yang kuat disini bukan hanya yang kuat dari segi fisik namun juga dari segi mental. Data mengenai sosial media yang diakses oleh remaja ini sebenarnya dapat dianalisis lebih mendalam. Analisis tersebut misalnya saja analisis tentang berapa jumlah remaja yang memiliki lebih dari satu akun atau lebih dari dua akun. Analisis lain juga bisa berkaitan dengan jumlah remaja yang memiliki keseluruhan akun tersebut. Kepemilikan lebih dari satu akun atau keseluruhan akun menjadi kajian yang menarik. Hal ini dapat dihubungkan atau dikomparasikan dengan kecenderungan kepemilikan akun di internet yang saat ini sedang berkembang. Analisis juga dapat dikaitkan dengan tingkat stress remaja karena memiliki jumlah akun lebih dari dua.   
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Media sosial dan Psikologi Perkembangan Remaja  Seperti yang telah disampaikan oleh Gunarsa (2008:207) bahwa remaja memiliki tugas perkembangan. Tugas perkembangan remaja tersebut beberapa diantaranya dapat dikaitkan dengan media, salah satunya media sosial.   Media sosial Facebook awalnya dirancang untuk membantu orang-orang untuk mengetahui situasi orang-orang di sekitarnya. Hal ini diungkapkan oleh Mark Zuckerberg, pendiri Facebook di Open Letter-nya di Facebook (https://www.facebook.com/notes/facebook/an-open-letter-from-mark-zuckerberg/2208562130): 
When I made Facebook two years ago my goal was to help people 
understand what was going on in their world a little better. I 
wanted to create an environment where people could share 
whatever information they wanted, but also have control over 
whom they shared that information with.    Lebih lanjut Zuckerberg menjelaskan secara khusus bahwa Facebook dibuat untuk mengetahui keadaan situasi sekitar dalam lingkup yang sempit, misalnya teman-teman di sekolah, di perusahaan atau di daerah wilayahnya masing-masing.  
We made the site so that all of our members are a part of smaller 
networks like schools, companies or regions, so you can only see the 
profiles of people who are in your networks and your friends. 
  Dikaitkan dengan konsep tugas perkembangan remaja menurut Gunarsa (2008), bahwa kehadiran Facebook ini memenuhi salah satu tugas perkembangan remaja yakni menjadi media yang mampu menjembatani remaja untuk bergaul. Remaja dapat memantau situasi sekitar khususnya 
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mengetahui kabar teman-teman sekolah meraka termasuk segala aktivitasnya melalui Facebook.  Tugas perkembangan remaja yang lain, seperti menerima keadaan fisik, memperoleh kebebasan emosional, menemukan model untuk identifikasi, mengetahui dan menerima kemampuan sendiri, serta memperkuat penguasaan diri atas dasar skala nilai dan norma merupakan dapat dipenuhi dari diri sendiri, lingkungan keluarga maupun masyarakat tempat remaja tersebut berkembang.   Remaja menurut Gunarsa (2008) juga memiliki ciri-ciri khusus. Salah satu ciri khusus yang berkaitan dengan penggunaan media adalah ciri eksplorasi. Remaja cenderung mengeksplorasi lingkungan sekitar. Eksplorasi bisa diwujudkan dalm bentuk jelajah alam, pendakian gunung dan hal-hal lain yang terwujud dalam petualangan-petualangan. Intinya, eksplorasi ini dipersiapkan dengan bekal pengetahuan untuk memperluas pengetahuan perlu dikembangkan. Media juga dapat menjadi salah satu alat eksplorasi. Remaja dalam penelitian ini cenderung memiliki akun media sosial lebih dari satu. Minimal mereka memiliki akun email yang selanjutnya akun email tersebut digunakan sebagai syarat untuk memiliki akun sosial media lain seperti 
Facebook, Twitter, Plurk, Tumblr dan lain-lain. Banyaknya kepemilikan akun media sosial pada remaja ini merupakan salah satu bukti dari ciri remaja yang ingin memperoleh pengetahuan untuk memperluas pemahaman terhadap dunia di sekitar mereka.  
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Penutup   Penelitian penggunaan new media di kalangan remaja di Salatiga ini menghasilkan temuan bahwa new media yang umumnya digunakan oleh remaja salah satunya adalah 
Facebook. Dikaitkan dengan konsep tugas perkembangan remaja, kehadiran Facebook ini telah memenuhi salah satu tugas perkembangan remaja yakni menjadi media yang mampu menjembatani remaja untuk bergaul. Remaja dapat memantau situasi sekitar khususnya mengetahui kabar teman-teman sekolah meraka termasuk segala aktivitasnya melalui Facebook.  Tugas perkembangan remaja yang lain, seperti menerima keadaan fisik, memperoleh kebebasan emosional, menemukan model untuk identifikasi, mengetahui dan menerima kemampuan sendiri, serta memperkuat penguasaan diri atas dasar skala nilai dan norma merupakan dapat dipenuhi dari diri sendiri, lingkungan keluarga maupun masyarakat tempat remaja tersebut berkembang.          
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