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Perkembangan dunia jurnalistik, khususnya media massa cetak semakin maju pesat. Persaingan 
antara penerbitan-penerbitan surat kabar, majalah, tabloid, dan media cetak lainnya mengiringi 

laju perkembangan jaman yang semakin modern dan canggih, khususnya media cetak yang 
bersegmen hiburan. Namun tidak menutup kemungkinan media-media cetak yang bersegmen 

politik, ekonomi, pembangunan dan IPTEK, pertanian maupun wanita turut meramaikan 
persaingan media cetak. Maka dituntut menjalankan fungsinya sebagai media informasi yang 
menghibur dan mendidik. 

Majalah Hotchord merupakan salah satu majalah yang bersegmen hiburan yang menyajikan 
informasi- informasi tentang musik dan lainnya yang masih ada kaitannya dengan musik. Jadi, 

sasaran yang dituju adalah remaja dewasa, anak band yang pada intinya suka akan informasi 
mengenai musik. Majalah Hotchord juga merupakan majalah lokal di Malang yang saat ini mulai 
melebarkan sayap sampai keseluruh kota-kota besar di Indonesia  

Dengan meninjau dari perspektif psikologis dari Aubrey Fisher, peneliti ingin mengetahui 
seberapa besar respon mahasiswa terhadap isi Majalah Hotchord. Sehingga menghasilkan suatu 

tanggapan dimana tanggapan diperoleh dari adanya stimuli yang menghasilkan respon (S - R) 
yang berorientasi pada komunikasi massa, terutama pada organ-organ media penerima yakni 
penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman dan perasa. Sebagai media massa, media massa 

cetak khususnya majalah merupakan salah satu media yang diminati oleh kalangan mahasiswa. 
Majalah sebagai sarana informasi menjadi salah satu favorit mahasiswa untuk dibaca.  

Rumusan penelitian ini adalah bagaimana respon mahasiswa terhadap isi Majalah Hotchord. 
Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui respon-respon mahasiswa terhadap isi keseluruhan 
yang disampaikan Majalah Hotchord terhadap anggota UKM Ikabama anggatan ke 5, 6, 7, dan 8 

yang aktif. 
Pelaksanaan penelitian berlangsung kurang lebih selama satu bulan dengan penyebarab kuisioner 

selama 3 hari pada tanggal 26 s/d 28 Juli 2006 bertempat di kesekretariatan UKM Ikabama ex 
BNI lantai 2 di jalan Tlogomas no 246 Malang. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 42 orang, karena populasinya sedikit jadi sampel diambil 

keseluruhan populasi dijadikan sampel sebanyak 42 responden yang disebut sebagai Total 
Sampling. Dengan spesifikasi mahasiswa anggota aktif Ikabama angkatan ke 5, 6, 7, dan 8 yang 

pernah membaca Majalah Hotchord. 
Teknik pengambilan data dengan menyebar kuisioner, wawancara serta data dokumentatif yang 
menunjang penelitian baik dari redaksi Majalah Hotchord maupun di UKM Ikabama. Setelah 

data yang diperoleh dari teknik tersebut diatas, maka dimasukkan dala sebuah analisis data 
deskriptif kuantitatif yang berfungsi untuk menyatukan dan menginterpretasikan data yang ada.  

Dari penelitian yang dilakukan, hasil yang didapat adalah bahwa sebagai media cetak yang masih 
berusia muda Majalah Hotchord mendapatkan respon cukup positif dari anggota Ikabama. Dari 
pedoman interpretasi menunjukkan interpretasi 1<2 yaitu cukup positif dan hasil rata-rata antara 

pernyataan positif dan pernyataan negatif menghasilkan angka 1,92 yang menunjukkan bahwa 



Majalah Hotchord mendapat respon yang cukup positif dari mahasiswa khususnya anggota UKM 
Ikabama. Maka Majalah Hotchord harus terus meningkatkan kualitas, misalnya tampilan lay out 

yang kurang bagus, cover majalah terlalu monoton dan poster yang cenderung kurang menarik. 
Kemudian penambahan jumlah halaman dengan tampilan full colour.  

  


