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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 
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A. Profil Remaja dan Media Baru 
 
   Munculnya media baru dipicu oleh kekuatan teknologi komunikasi yang mendukung penyebaran berita, dengan kecepatan tinggi, kemudahan akses dan lebih adaptif terhadap pengguna. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika dinamika informasi, diwarnai oleh aplikasi teknologi komunikasi, dari tingkat sederhana yang tersebar ke seluruh lapisan masyarakat, maupun yang memiliki tingkat pemrosesan, penyimpanan dan aplikasi lain yang menunjukkan kecanggihan teknologi Komunikasi-informasi.  Menurut Rogers (1986 : 1), teknologi komunikasi pada umumnya didukung oleh perangkat keras dan perangkat lunak, yang dipakai untuk mencapai tujuan dengan mengurangi ketidakpastian. Sejalan dengan itu, teknologi komunikasi juga mendorong tumbuhnya media baru, yang memiliki karakter spesifik lebih fleksibel dan mandiri. Bahkan, bukan hal yang aneh, jika media baru tidak terikat oleh ketentuan institusional ketika memproduksi dan menyebarkan berita. Sedangkan Rahardjo (dalam Junaedi dkk, 2011: 6), mengungkapkan, “ keberadaan media baru tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologiu dan komunikasi yang begitu pesat”.  Sesuai dengan fleksibilitas dan kemandirian yang dimiliki, media baru dalam waktu singkat menjadi andalan komunikasi yang efisien dan progresif yang mampu menyampaikan berbagai hal yang ada di seklilingnya. Namun tidak bisa dipungkiri, jika tidak dimanfaatkan dengan maksimal, media baru cenderung digunakan untuk tindakan yang tidak bermanfaat, menjurus kepada penyimpangan, pemborosan, dan kemalasan hubungan sosial yang faktual. Bahkan, muncul kecenderungan, media baru hanya dipakai 
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sebagai instrumen dalam interaksi sosial yang mengedepankan gengsi semata.  Seringkali media baru yang bergantung kepada teknologi komunikasi, dipersepsikan negative oleh masyarakat. Hal ini wajar apabila keberadaan media baru seperti website, facebook, twitter, game online dan media online lainnya, semata – mata hanya sebagai pelengkap gaya hidup, dan tidak dipakai untuk meningkatkan wawasan masyarakat.  Namun, terlepas dari implikasi yang merugikan masyarakat, media baru memiliki manfaat dalam mendukung upaya mencari, memperoleh dan menggunakan informasi faktual, untuk melakukan tindakan perubahan. Gerakan anak muda, dalam demonstrasi yang menurunkan pemerintahan Orde Baru, dan atau pemerintahan tirani di luar negeri tidak terlepas dari eksistensi media baru. Penggalangan kekuatan masa melalui kekuatan media baru cenderung tidak mampu dikendalikan oleh pemerintah. Bahkan akhir-akhir ini Indonesia yang sedang ada perhelatan Pemilu, media baru menjadi ajang untuk menggalang dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan dukungan publik.  Berdasarkan catatan Media Planning Guide (2010:454), pengguna internet di Indonesia meningkat tajam, sebelum tahun 1998, yang hanya berjumlah kurang lebih limaratus ribu pengguna, meningkat tajam menjadi kira – kira duapuluh satu juta pengguna. Dari jumlah tersebut, pengguna berusia muda sekitar 60,7 %. Berarti pengguna internet memang didominasi oleh generasi muda termasuk didalamnya adalah remaja. Secara sederhana dapat dikemukakan, eksistensi media baru, berjalan linier dengan dengan dinamika generasi muda dan remaja yang memperjuangkan kebebasan komunikasi.  
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 Dalam penelitian ini akan difokuskan pada perilaku remaja dan media baru, lebih spesifik pada perilaku remaja yang berhubungan dengan perangkat dan akses media yang digunakan.   
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelas 

 

Laki-Laki
Perempuan

Jenis Kelamin Responden

Pies show counts

43.87%
161.0

56.13%
206.0

PIES DIAGRAM

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kota Salatiga Tahun 2014

    Jumlah keseluruhan responden dalam penelitian sebanyak 367 siswa. Berdasarkan diagram pies menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini relatif hampir sama antara laki-laki (43.87%) dan perempuan (56.13%). Penelitian ini memang tidak dituntut adanya proporsi berdasarkan jenis kelamin karena teknik penarikan sample didasarkan pada stratified (untuk jenis dan strata kelas) kuota random sampling (untuk jumlah sample yang telah disepakati dan dipilih secara acak). Sedangkan proporsi yang hampir sama antara responden laki-laki dan perempuan merupakan unsur ketidaksengajaan. 
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 Jika dilihat dari strata kelas dan jenis kelamin, menunjukkan adanya ketersebaran yang tidak merata baik pada tingkatan SMP maupun SMA/SMK,  
Tabel 1 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Stata 
Kelas  

 
Jenis Kelamin Responden * Kelas Responden Crosstabulation

61 11 28 61 161

37.9% 6.8% 17.4% 37.9% 100.0%

55.0% 50.0% 37.8% 38.1% 43.9%

50 11 46 99 206

24.3% 5.3% 22.3% 48.1% 100.0%

45.0% 50.0% 62.2% 61.9% 56.1%

111 22 74 160 367

30.2% 6.0% 20.2% 43.6% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within Jenis
Kelamin Responden
% within Kelas
Responden
Count
% within Jenis
Kelamin Responden
% within Kelas
Responden
Count
% within Jenis
Kelamin Responden
% within Kelas
Responden

Laki-Laki

Perempuan

Jenis Kelamin
Responden

Total

SMP Klas I SMP Klas II
SMA/SMK

Klas I
SMA/SMK

Klas II

Kelas Responden

Total

 
 
 Dari tabel nampak bahwa pada stata sekolah SMP didominasi oleh responden baik laki-laki maupun perempuan pada strata SMP kelas I yakni sebanyak 111 siswa dari 133 siswa SMP. Namun sebaliknya untuk Strata SMA/SMK justru responden paling banyak pada siswa kelas II, yakni sebanyak 160 dari 234 siswa SMA/SMK sampel. Seperti telah disinggung sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada kalangan remaja dalam penggunaan perangkat untuk akses internet. Tujuannya adalah untuk mengetahui kecenderungan remaja dalam menggunakan perangkat media yang digunakan untuk akses internet. Diharapkan melalui kajian ini dapat memberikan suatu gambaran yang utuh dan menyeluruh terkait perilaku remaja dan media baru. 
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Menurut Desmita (2008), secara fisik batasan umurnya adalah sekitar 12 – 21 tahun, yaitu suatu periode kehidupan dimana kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien mencapai puncaknya. Youth atau remaja dianggap para ahli sebagai kategori social universal. Remaja dipahami sebagai sebuah konsep relative yang dikanstruksikan secara budaya (Osgerby, 2004). Remaja sebenarnya tidak memiliki tempat yang jelas. Ia tidak termasuk golongan anak, tapi juga belum termasuk holongan dewasa apalagi tua. Remaja masih belum mampu menguasai fungsi-fungsi fisik maupun psikisnya. Ditinjau dari segi tersebut, mereka masih termasuk dalam golongan kanak-kanak, mereka masih mencari eksistensinya di masyarakat (Monks, 1982). Dalam kaitannya dengan media, remaja merupakan kelompok budaya yang berbeda san signifikan sebagai sebuah segmen pasar, sebuah subkultur dan yang memimpin jalan salam penggunaan media baru. Remaja adalah titik dimana mereka berusaha membentuk identitas, membentuk kelompok sosial, dan untuk menegosiasikan makna budaya yang mereka miliki. Di antara semuanya, media menjadi bagian pusatnya (Orgerby, 2004). Dalam era kemajuan teknologi remaja dijadikan sebagai obyek komodifikasi yang paling potensial bagi produsen media yang memiliki tujuan pemasaran transgenerasi Dalam penelitian ini remaja dibatasi, meraka yang studi di tingkat SMP dan SMA/SMK. Berikut adalah gambaran tentang kecenderungan remaja dalam menggunakan perangkat media baru untuk meng-akses internet yang terjadi di Salatiga. 
 
 
 
 



7 
 

B. Perangkat Dan Akses Internet 
 
1.  Jenis Perangkat Media yang Digunakan Remaja Dalam 

Akses Internet Untuk Mendapatkan Informasi 
  Dalam sub bab ini akan dibahas tentang perilaku remaja yang terkait dengan jenis perangkat media yang digunakan dalam meng-akses internet, tempat atau lokasi yang digunakan atau dipilih remaja dalam akses internet, tingkat penggunaan internet, dan kepemilikan terhadap akses internet yang ada di rumah. Tujuan dari informasi ini penting untuk mendapatkan gambaran tentang perilaku remaja dalam menggunakan media baru dan aksesibilitas terhadap informasi dan komunikasi.  

Tabel 2 
Perangkat Media Yang Digunakan Remaja Dalam Akses 

Internet Untuk Mendapatkan Informasi 
 

Jenis Media 
 

Peringkat 

HP Laptop Modem
USB 

Ipad Tabelt 
PC 

Media 
Lain 

Tidak 
Menjawab 

2(0.50) 0(0.00) 138(37.60) 245(66.8) 218 (59.40) 246(67.00) 
Paling Sering 235(64.00) 51(13.90) 14(3.80) 3(0.80) 9 (2.5) 31(8.4) 
Sering 75(20.40) 113(36.20 48(13.10) 61.60) 11 (3.00) 13(3.5) 
Cukup Sering 39(10.60) 51(13.9) 93(25.3) 6(1.60) 20 (5.40) 8(2.20) 
Tidak Sering 10(2.70) 13(3.50) 20(5.4) 21(5.70) 30 (8.20) 8(2.20) 
Sangat Tdk 
Sering 

6(1.6) 119(32.40) 54(14.7) 86(23.40) 79 (21.50) 61(16.60) 
Total 367(100.00) 367(100.00) 367(100.00) 367(100.00) 367 (100.00) 367(100.00) 
Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2014 
  Dari tabel 2 nampak bahwa Handphone (HP) merupakan perangkat media yang paling popular dan familiar (95%) digunakan remaja dalam akses internet untuk mencari informasi, artinya hampir semua remaja dalam penelitian ini memiliki 
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perangkat media HP yang mampu digunakan untuk akses internet, sedangkan peingkat berikutnya adalah Laptop sebagai perangkat media yang digunakan remaja dalam akses internet, yakni sebesar 64 persen. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa laptop merupakan perangkat yang digunakan untuk mengakses internet dengan HP sebagai perangkat utamanya, artinya antara laptop dan HP merupakan satu kesatuan yang digunakan remaja dalam mengakses internet. Untuk perangkat lain seperti Modem USB, Ipad, 

Tablet PC relatif tidak sering bahkan sangat tidak sering digunakan remaja dalam akses internet.  Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pesatnya perkembangan teknologi yang terkandung di dalam HP saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang amat luas yang biasa disebut dengan teknologi 
cyberspace. Teknologi ini berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan internet yang terdapat pada HP. Sebagai media komunikasi HP juga merupakan sarana kegiatan komunitas komersial terbesar dan terpesat pertumbuhannya. Sistem jaringan memungkinkan setiap orang dapat mengetahui dan mengirimkan informasi secara cepat dalam satu genggaman. Lahirnya era komunikasi interaktif di tandai dengan terjadinya diversivikasi teknologi informasi dengan bergabungnya telepon, radio, komputer, dan televisi menjadi satu dan menandai teknologi yang disebut internet (Bungin, 2006). Dengan internet sebagai jantung pada handphone yang memudahkan kita untuk berselancar di dunia maya. Di era digital seperti saat ini, ilmu pengetahuan semakin berkembang. Manusia menciptakan hal – hal baru dalam bentuk non fisik maupun fisik, 
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dalam bentuk non fisik lahirnya generasi internet yang dapat memudahkan kita dalam mengakses informasi, sedangkan dalam bentuk fisik terciptanya HP (handphone) sebagai alat komunikasi ini merupakan salah satu bentuk akan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang teknologi informasi.  Dapat dikatakan bahwa kelompok usia remaja memiliki andil yang sangat besar dalam kemajuan teknologi HP, keberadaan perangkat media HP kini menjadi penting karena bentuknya yang ringan dan mudah dibawa kapan pun dan dimana pun berada. Pada awal munculnya HP memiliki bentuk besar dan dengan fasilitas yang terbatas, hanya untuk menelfon, sms, bermain game, dan sebagainya. Kini perangkat media HP yang awalnya hanya berfungsi untuk panggilan suara, telah ber-evolusi begitu banyak sehingga mereka menjadi identik dengan komputer. Evolusi ini telah terjadi karena telah dilengkapi teknologi HP dengan Internet, teks, dan memiliki kemampuan instant dalam mengirimkan pesan, sehingga komunikasi dapat dilakukan serba cepat dan tanpa dibatasi ruang dan waktu.  Kehadiran media baru, seperti internet, memang memberikan manfaat yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini, menginspirasi produsen dengan  memasukkan fasilitas koneksi ke media “internet” kedalam telepon pintar ini agar memberikan kemudahan tersendiri bagi pemiliknya. Berkembangnya teknologi HP dengan perpaduan antara perangkat keras serta koneksi internet membuat masyarakat menggunakan HP juga sebagai alat penelusuran informasi yang mudah diakses kapan-pun dan di manapun berada. Dengan demikian media-media lama posisinya akan digantikan oleh media baru yang bersifat “online”, seperti buku, majalah, koran, dan laian-lain,  tidak perlu dibeli dalam bentuk cetak lagi, tapi sudah bisa di akses dengan 
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mudah, cepat, dan praktis melalui jaringan internet “online” yang terdapat pada telepon genggam yang dapat digunakan oleh pemilik sesuka hatinya. 
 
 
2. Kecenderungan Remaja Memilih Tempat Untuk 

Akses Internet 
 
  Pada tabel berikut memberikan gambaran tentang kecenderungan remaja dalam memilih tempat untuk akses internet. Instrumen penelitian member alternative jawaban yang cukup bervariasi terkait dengan pilihan lokasi atau tempat yang digunakan remaja dalam akses internet (baik dalam bentuk jawaban tertutup maupun terbuka) sehingga memberi keleluasaan bagi remaja untuk menjawabnya. Seperti apakah kecenderungan remaja dalam memilih tempat untuk akses internet dapat dilihat pada tabel berikut ini, 
 

Tabel 3 
Kecenderungan Remaja Dalam Memilih Tempat Untuk Akses 

Internet 

 
Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2014 

Tempat 
Akses 

Peringkat 

Warnet Café Mall Rumah Sekolah Area 
Publik 

Tempat 
Lain 

Tidak 
Menjawab 

100 (27.20) 193(52.60) 198(54.00) 82(22.30) 114(31.10) 149 (40.60) 244(66.50) 
Paling 
Sering 

91 (24.80) 11(3.00) 34(9.30) 178(48.5) 23(6.30) 10 (2.70) 26(7.10) 
Sering 80 (21.80) 24(6.50) 11(3.00) 51(13.90) 93(25.30) 41 (11.20) 3(0.80) 
Cukup 
Sering 

40 (10.90) 26(7.10) 16(4.40) 19(5.20) 53(14.40) 38 (10.40) 1(0.30) 
Tidak 
Sering 

17 (4.60) 30(8.20) 23(6.30) 7(1.90) 14(3.80) 40 (10.9) 23(6.30) 
Sangat 
Tdk Sering 

39 (10.6) 83(22.60) 85(23.20) 30(8.20) 70(19.10) 89 (24.30) 70(19.10) 
Total 367 (100.00) 367(100.00) 367(100.00) 367(100.00) 367(100.00) 367 (100.00) 367(100.00) 
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Data yang menarik adalah kecenderungan remaja dalam mengakses internet terbesar dilakukan di rumah (67.60%), temuan ini menggeser penelitian sebelumnya dimana rumah sebagai tempat akses internet hanya sebesar 13 persen saja1., sedangkan warnet menjadi tempat favorit kedua (57.50%) bagi remaja dalam akses internet. Peringkat selanjutnya dalam akses internet dilakukan di sekolah (46 persen) kemudian disusul area public sebesar 24.3 persen.  Seperti telah disebutkan di atas bahwa hasil penelitian ini dilakukan pada remaja di kalangan pelajar SMP dan SMA/SMK yang menunjukkan terjadinya pergeseran tempat yang digunakan remaja dalam akses internet, dimana warnet bukan lagi sebagai tempat favorit tetapi rumah-lah yang menduduki peringkat pertama dalam akses internet. Pergeseran ini tentu dapat dilihat dalam dua perspektif. Perspektif pertama adalah kegiatan remaja dalam menjelajah dunia maya relatif dapat lebih terpantau dan atau terkontrol oleh orang tua karena dilakukan di rumah. Hal ini berbeda apabila dilakukan di luar rumah (warnet, area publik, dll). Namun dalam perspektif lain, kondisi ini manjadi peringatan bagi orang tua dalam membimbing anak dalam penggunaan media internet; jangan sampai waktu belajar di rumah hanya dihabiskan untuk akses internet yang tidak memiliki relevansi (konten) dengan pelajaran di sekolah. Kalau hal ini terjadi maka waktu belajar yang seharusnya disediakan oleh remaja terbuang sia-sia karena aktivitas dalam akses internet sama sekali tidak memiliki hubungan untuk meningkatkan kualitas remaja untuk memperkaya pengajaran yang diterima di sekolah. 
                                                 
1 Pengguna Internet Indonesia Didominasi Remaja.Rosdianah Dewi, 2009.Di Akses 
Tanggal 18 Oktober 2011 
http://nasional.kompas.com/read/2009/03/20/2028042/Pengguna.Internet.Indonesia.Did
ominasi.Remaja 
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Memang kita akui bahwa media baru telah mampu menghadirkan kemungkinan baru, tetapi juga memunculkan berbagai problematika baru. Beberapa problematika tersebut adalah kasus pornografi yang semakin sering muncul, penipuan dan penghinaan kepada pihak lain, bahkan memicu penculikan seperti yang yang terjadi akhir-akhir ini. Konten pornografi misalnya, sangat mudah dicari di media baru. Perlu diketahui, bahwa pornografi berbeda dengan erotika walaupun kini artinya cenderung disamakan (Bungin, 2006: 29). Erotika sudah sejak lama muncul di media, sementara bentuknya yang lebih vulgar, pornografi, adalah fenomena media modern, dan dibuka lebih luas lagi di era media baru. Sampai-sampai ada komentar bahwa “lebih mudah mendapatkan gambar porno dibandingkan sebotol minuman”. Tentunya semua dampak negatif tersebut antara lain disebabkan oleh kecakapan bermedia baru (literasi digital) yang belum dipahami dan dimanifestasikan dengan baik dalam kehidupan. Oleh karena itu perilaku dalam penggunaan media baru harus dibarengi dengan perilaku “melek media” yang dapt dilakukan oleh para pihak dalam hal ini orang tua, lembaga sekolah dan atau masyarakat umum. Dengan “melek media”, penggunaan media apapun dan dilakukan dimanapun bukan lagi menjadi persoalan yang perlu dikhawatirkan, karena remaja telah mampu secara dewasa untuk bisa memilah mana yang baik dan yang buruk.  
 

3. Remaja dan Tingkat Penggunaan Internet 
 Gambaran data berikut memberikan informasi tentang tingkat penggunaan internet di kalangan remaja (pelajar SMP dan SMA/SMK), 
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Tabel 4 

Frekuensi Responden Menggunakan Internet

1 .3 .3 .3
143 39.0 39.0 39.2

23 6.3 6.3 45.5
121 33.0 33.0 78.5

74 20.2 20.2 98.6
5 1.4 1.4 100.0

367 100.0 100.0

Tidak Menjawab
Setiap Hari
Setiap Minggu
Tidak Tentu Tapi Sering
Tidak Tentu Tapi Jarang
Tidak Pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2014 
 Tabel diatas menunjukkan bahwa media internet bagi remaja merupakan media yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, hal ini dikuatkan dari jawaban dimana sebesar 72 persen dari 367 siswa yang menyatakan mengakses internet setiap hari dan tidak tentu tapi sering, sedangkan yang menyatakan tidak pernah dan tidak memberi jawaban hanya sebesar 1.7 persen saja. Hasil temuan di atas tentunya berimplikasi terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi di kalangan remaja terkait penggunaan media baru. Media bukan lagi ditempatkan sebagai kebutuhan yang bersifat sekunder apalagi tersier, tetapi media internet telah mampu menggeser menjadi kebutuhan pokok bagi kalangan remaja. Tentunya ada banyak latar belakang kenapa remaja begitu familiar dengan dunia media baru. Hal ini tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak bisa dipuaskan oleh media sebelumnya, sehingga terjadi pergeseran dalam penggunaan media baru. Media internet telah mampu memberikan jawaban atas harapn-harapan yang diinginkan remaja sebagai sumber informasi, Dengan menggunakan analisis teori kebutuhan terhadap pemenuhan suatu media yang diambil dari salah satu studi ilmu komunikasi yaitu teori uses (penggunaan) untuk pemenuhan 

(gratification) atas kebutuhan seseorang, teori ini menjelaskan 
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bahawa suatu individu memiliki kebutuhan yang kompleks sehingga kebutuhan tersebut perlu dipenuhi melalui penggunaan berbagai media. Katz,Gurevich dan Hazz (Effendi, 2000), memaparkan bahwa pendekatan uses and gratification ada karena muncul adanya kekecewaan pada kegagalan studi-studi yang mengukur efek terpaan media dalam diri audience. Pendekatan ini menggambarkan sebagai “a dramatic break with effect tradiction in 

the past”, yaitu suatu loncatan dramatis dari efek media khususnya jarum hipotermik. Model ini tidak tertarik terhadap apa yang dilakukan media terhadap seseorang melainkan tertarik terhadap apa yang dilakukan media terhadap seseorang. Masyarakat dianggap secara aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya.  
Penutup Melalui hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat di simpulkan bahwa perangkat media yang paling banyak digunakan oleh remaja dalam akses internet untuk mendapatkan informasi adalah media Handphone (HP) dan Laptop, sedangkan dilihat dari tempat atau lokasi dalam meng-akses internet sebagian besar dilakukan remaja di rumah dan warnet serta sekolah. Bila dilihat dari tingkat penggunaan media internet sebagai sarana untuk memperoleh informasi menunjukkan bahwa hampir sebagian besar (72 persen) remaja melakukan akses internet setiap hari dan sering, dan hanya sebesar 1.7 persen saja tidak pernah menggunakan internet.      
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