
PROCEEDING 
 

 

 

 

 

 

SEMINAR HASIL PENELITIAN 
FISKOM 2014 

 

 

 

 

 

 

 
SATYA WACANA UNIVERSITY PRESS 

JL. DIPONEGORO 52-60 SALATIGA 50711 
TELP. (0298) 321212 ext. 259, Fax. (0298) 321433 

 



PROCEEDING SEMINAR HASIL PENELITIAN 2014 

“KAJIAN PERILAKU REMAJA DALAM PENGGUNAAN 

NEW MEDIA” 

Salatiga, 9-10 Juni 2014 
 

ISBN: 

 
Diterbitkan oleh: 
Satya Wacana University Press 
 
Editor: 
Dewi Kartika Sari, S.Sos, M.I.Kom 
Dr. Ir. Sri Suwartiningsih, M.Si 
Drs. Daru Purnomo, M.Si 
 
Layout: 
Dewi Kartika Sari, S.Sos, M.I.Kom 
 
Cover: 
Nur Aji Wibowo, S.Si, M.Si 
 
Foto Sampul : 
Diakses dari http://irratna.wordpress.com/ 
 
Seminar Hasil Penelitian FISKOM 2014 diselenggarakan oleh 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi UKSW 
Alamat Sekretariat: 
Gedung Prodi Ilmu Komunikasi FISKOM UKSW 
Telp. (0298) 321212 ext. 259, Fax. (0298) 321433 
 



iii 
 

Kata Pengantar 
 

 Mencermati perkembangan media saat ini sangatlah menarik. Terlebih dengan kehadiran media baru di sekitar kita. Kebaruan dari sisi perangkat yang dipergunakan hingga aplikasi-aplikasi yang dikembangkan didalam perangkat tersebut, menjadi kajian yang sungguh menarik untuk diamati. Apalagi jika amatan tentang media 

baru ini dikaitkan dengan subyek pengguna. Maka kita akan memperoleh kekayaan unit analisis untuk diteliti.   Subyek pengguna new media  pada penelitian kali ini difokuskan pada remaja di Kota Salatiga. Remaja dalam segala dimensinya juga sangat menarik untuk diamati. Remaja memiliki karakter ingin tahu, coba-coba dan tentu saja sebagai kelompok digital native mereka sangat fasih menggunakan perangkat new media sekaligus menggunakan aplikasi-aplikasi dalam new media tersebut.  Dengan demikian, kajian mengenai new media dan perilaku remaja di Salatiga dalam penggunaan new media sangatlah penting dan menarik untuk diamati. Kiranya hasil-hasil penelitian yang disampaikan dalam seminar ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Komunikasi, untuk pihak sekolah dalam mengambil kebijakan dan bagi remaja sendiri untuk mengetahui perilaku penggunaan media mereka.  Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membuat acara ini dapat terlaksana dengan baik: para panitia, para pembicara, 
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para penyaji makalah, dan para peserta. Seminar hasil penelitian ini tidak mungkin dapat terlaksana tanpa dukungan mereka.  Salatiga, 10 Juni 2014  Dewi Kartika Sari, S.Sos, M.I.Kom Ketua Panitia  
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PERILAKU REMAJA DALAM MENGGUNAKAN 

MEDIA BARU 
(Studi Tentang Media Baru Yang Digunakan Remaja 

Dalam Akses Internet) 

 

Oleh: 

Daru Purnomo 

daru.purnomo@staff.uksw.edu 

 

ABSTRAK 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu cepat, dan tidak 
hanya memperbaiki kinerja media massa atau media lama, namun juga 
melahirkan media baru yang semakin hadir di dalam kehidupan kita. 
Senang atau tidak senang, hadirnya media baru ini merupakan sesuatu 
yang tidak bisa dibendung dan telah mampu mengubah tata kehidupan 
manusia. Remaja merupakan kelompok usia yang paling rentan 
terpengaruh hadirnya media baru. Berbeda dengan kelompok usia dewasa, 
katakanlah dua puluh tahun ke atas, yang tidak sepenuhnya berada dalam 
kondisi dekat dengan media baru, remaja adalah “penduduk asli” di mana 
sejak lahir kehidupannya telah erat dengan media baru. Terkait dengan 
karakteristik itu, menjadi menarik untuk melihat bagaimana perilaku 
remaja dalam menggunakan media baru. Secara spesifik focus tulisan ini 
akan menyoroti tentang perangkat atau media apa saja yang digunakan 
remaja dalam akses internet. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua jenis media baru  
sangat dekat dengan kehidupan remaja. Hal ini nampak hampir semua jenis 
media baru digunakan remaja sebagai perangkat untuk mengakses internet 
dalam rangka mendapatkan informasi. Adapun tempat atau lokasi yang 
digunakan remaja dalam akses internet menunjukkan adanya keragaman, 
hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas terhadap informasi dan 
komunikasi menjadi semakin mudah untuk mendapatkannya. Hadirnya 
media baru telah banyak member kesempatan antara lain kemungkinan 
interaksi yang semakin luas dan cepat, disamping sebagai sarana 
berekspresi untuk menunjukkan “jatidiri” (kreativitas) bagi remaja dan 
sekaligus membuka jalan serta memperluas kesempatan untuk “eksis” pada 
khalayak yang lebih luas. 
 
Kata Kunci: Media baru, Remaja, akses internet 
 




