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Jawa Pos adalah salah satu media cetak yang sangat digemari masyarakat Desa Karangan untuk 

memperoleh informasi, hal itu dapat di ketahui dari hasil observasi peneliti di Desa Karangan, 

selain itu masyarakat dengan mudah mendapatkan surat kabar tersebut dibanding yang lain, 

seperti Kompas, Surya, dan lain-lain. Berita yang disajikan didalam Jawa Pos pun beragam, 

seperti berita politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan yang lainnya. Berita politik adalah salah 

satu berita yang banyak disenangi oleh masyarakat Desa Karangan, karena mereka banyak yang 

membaca berita politik dahulu dibanding berita-berita yang lain. Pembaca berita politik Jawa Pos 

di Desa Karangan sangat beragam dari segi umur, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, status 

pernikahan, agama, jenis kelamin. Selain itu alasan mereka membaca berita politik pun juga 

beragam, lingkungan bagi pembaca berita politik juga mempengaruhi mereka. Dari situlah 

peneliti ingin mengetahui bagaimana profil pembaca berita politik surat kabar Jawa Pos. Profil 

pembaca berita politik Jawa Pos disini dapat dilihat dari segi Demografi, Psikografi, maupun 

Sosiografi. Segi Psikografi yaitu apa alasan mereka membaca berita politik Jawa Pos, sedangkan 

segi Sosiografi yaitu bagaimana lingkungan mempengaruhi mereka. Kalaupun segi Demografi 

adalah menyangkut masalah umur, pendapatan, pekerjaan, status pernikahan, jenis kelamin, 

pendidikan, dan agama. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana profil pembaca berita politik surat kabar 

Jawa Pos di Desa Karangan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan tujuan 

penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaiman profil pembaca berita politik surat kabar Jawa 

Pos di Desa Karangan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Selain itu untuk mengetahui 

berita politik apa saja yang mereka senangi.  

Tipe dan dasar penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis data 

yang mencoba menguraikan dengan sistematis hasil penelitian sebagai prosedur penyelesaian 

masalah yang dianalisis dengan memaparkan atau mendiskripsikan keadaan objek penelitian 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak saat ini. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat 

Desa Karangan. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling yang memandang 

bahwa individu tertentu saja yang dapat dijadikan sampel, yaitu mereka yang memiliki kriteria 

seperti yang diinginkan peneliti. Kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu mereka yang 

berumur 17 tahun keatas, berlangganan Jawa Pos atau minimal pernah baca kurang lebih satu 

tahun terakhir. Dari kriteria tersebut diperoleh 52 responden. Dengan teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan observasi, kuisioner, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data 

dilakukan dengan cara: Memeriksakan Data (editing), Pemberian Kode (coding), Tabulasi Data 

(tabulating). 

Untuk menghitung menggunakan rumus: 

F/N x 100% 

Keterangan: 

F: Jumlah subjek yang ada pada suatu kategori atau variabel tertentu 

N: Frekwensi total atau keseluruhan 



Hasil penelitian diperoleh bahwa profil pembaca berita Jawa Pos di Desa Karangan adalah 

banyak yang laki-laki rata-rata berumur 25-50an dengan tingkat pendidikan kebanyakan S1 dan 

bekerja sebagai Pegawai Negeri dengan pendapatannya rata-rata 500 ribu-1 juta. Kalau dilihat 

dari agama, semua masyarakat Desa Karangan beragama Islam. Pembaca senang membaca 

berita politik karena mereka ingin menambah wawasan mereka tentang politik. Selain itu mereka 

banyak juga yang tidak ikut dalam organisasi politik maupun organisasi sosial kemasyarakatan.  

Kesimpulan yang didapat dari penelitian tentang profil pembaca berita politik surat kabar Jawa 

Pos ialah banyak yang laki-laki dengan umur rata-rata 25-50an tahun dan pekerjaannya sebagai 

pegawai negeri dengan pendapatan rata-rata 500-1 juta rupiah. Saran dari penelitian ini adalah 

secara akademik peneliti ingin penelitian ini disempurnakan oleh peneliti berikutnya sedangkan 

secara praktis agar pihak penerbitan dalam penyampaian pesannya bisa diterima dengan baik 

oleh khalayak maka mereka harus mengetahui bagaimana profil khalayak pembacanya.  

 


