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Gaya hidup remaja merupakan suatu fenomena yang sangat perlu untuk dicermati. Gaya hidup 

remaja bisa diartikan sebagai gaya hidup meniru dan konsumtif. Remaja dapat meniru gaya siapa 

saja yang menurut mereka bagus dan sesuai dengan karakter mereka. Remaja dapat saja membeli 

produk-produk yang menurut mereka pantas untuk dibeli. Tujuannya agar mereka dapat dibilang 

gaul atau tidak ketinggalan jaman atau ketinggalan mode. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

gaya hidup mereka adalah majalah Gadis. Majalah gadis merupakan majalah remaja pertama 

yang terbit di Indonesia sejak tahun 1973 dan pernerbitannya dikhusukan bagi remaja putri. 

Gadis banyak digemari oleh pembacanya karena isinya rubriknya banyak mengulas lebih akurat 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dunia remaja putri. Majalah Gadis banyak mengulas 

tentang info mode/fashion, kecantikan, dan kesehatan yang dibutuhkan oleh remaja putri saat ini 

Dan hal ini menjadi ciri khas dari majalah Gadis. Penelitian ini diadakan di SMA 

TAMANSISWA Malang. Yang menjadi populasi adalah mereka yang mengetahui, senang, dan 

pernah membaca majalah Gadis. 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yaitu Apakah terpaan isi pesan 

majalah gadis berpengaruh terhadap gaya hidup remaja dan jika ada pengaruhnya, seberapa besar 

pengaruhnya. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hypordemic Needle. Pada teori ini dijelaskan 

bahwa media bekerja seperti peluru yang dibidikan kearah sasaran. Sasaran/khalayak yang 

terkena peluru bersikap pasif dan tidak menunjukan penolakan. Maka sasaran akan merasakan 

dampak atau efek dari tembakan tersebut 

Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan tipe penelitiannya adalah assosiatif. Populasi 

dalam penelitian ini adalah remaja putri kelas II SMA TAMANSISWA Malang. Adapun jumlah 

populasinya sebanyak 147 orang, dengan menggunakan rumus Slovin didapat jumlah sampel 

sebanyak 60 orang. adapun Teknik pengambilan sampelnya dengan mengunakan Proportionate 

Random Sampling yaitu pengambilan sampel dimana anggotanya heterogen dan berstrata secara 

proporsional.  

Pengumpulan data pada penelitian ini menngunakan angket, wawancara, dan dokumentasi. untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas (terpaan isi pesan majalah Gadis) terhadap variabel terikat 

(gaya hidup remaja) dengan menggunakan regresi linear sederhana, dari hasil penelitian 

regresinya diperoleh thitung sebesar 32,534 dengan signifikan 5%, sedangkan ttabel 2,000. nilai 

tersebut berarti thitung ttabel yang artinya variabel terpaan isi pesan majalah Gadis mempunyai 

pengaruh terhadap variabel gaya hidup remaja. Dan hipotesisnya menyatakan Ho ditolak Hi 

diterima.  

Diketahui juga koefisien korelasi(r) sebesar 0,974, yang berarti berdasarkan tabel pedoman untuk 

memberikan interpretasi koefisien korelasi hubungan antara variabel terpaan isi pesan majalah 

Gadis adalah kuat, sedangkan nilai determinasinya (r2) sebesar 0,948, yang artinya besarnya 

kontribusi variabel terpaan isi pesan majalah Gadis sebesar 94,8%, sedangkan sisanya 5,2% 

disebabakan oleh variabel lain diluar penelitian ini. 



 


