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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Media massa sebagai salah satu sarana untuk melakukan komunikasi 

yang diselenggarakan melalui dua kelompok saluran, yaitu elektronik dan 

cetak. Ditengah pergeseran media massa dari media cetak menuju media 

elektronik, media cetak menunjukkan karakteristiknya yang tidak dapat 

digantikan oleh media elektronik. Karakteristik yang ada di media cetak 

tersebut misalnya, media bersifat fleksibel, mudah dibawa kemana-mana, bisa 

disimpan dan dibaca kapan saja, tidak terikat waktu dan masih banyak lagi. 

Media cetak surat kabar mempunyai kelebihan lain selain mampu membentuk 

pendapat khalayak tentang apa yang penting, yaitu memungkinkan 

penyampaian pesan secara serempak dalam waktu yang relatif singkat dan 

bersamaan kepada para pembacanya yang bersifat anonym, heterogen, dan 

secara fisik berjauhan. Dengan demikian dapat dikatakan jika seseorang 

membutuhkan informasi yang sifatnya sudah lama yang terdapat pada suatu 

majalah maka orang tersebut tinggal membuka lagi majalah yang menyimpan 

informasi tersebut.kelebihan lain yang dimiliki oleh media cetak dan ini tidak 

dimiliki oleh media massa elektronik adalah media massa cetak termasuk surat 

kabar memberikan kesempatan berfikir dan berefleksi kepada pembacanya 

yang justru pada kesempatan untuk berefleksi itulah letak kesanggupan 

berfikir dan berkomunikasi dengan dirinya sendiri maupun dengan 
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lingkungannya. Surat kabar atau media cetak lainnya mampu memberi 

informasi yang lebih lengkap, bisa dibawa kemana-mana, terdokumentasi 

sehingga mudah diperoleh bila diperlukan. Sekarang ini diperkirakan dari 45 

orang penduduk Indonesia minimal ada satu orang yang berlangganan media 

cetak (Cangara, 139:2003) 

Majalah sebagai salah satu bentuk media cetak memiliki kemampuan 

untuk membentuk dan mempengaruhi khalayaknya. Setiap majalah memiliki 

ideologi tertentu yang menjadi dasar keberadaan majalah tersebut dan akan 

menjadi acuan bagi majalah tersebut untuk menentukan arah yang akan diikuti 

oleh khalayaknya. Hal ini isa terlihat dari keberadaan majalah yang didasarkan 

pada segmentasi masing-masing. 

Majalah merupakan salah satu bentuk media massa dimana media 

massa telah menjadi institusi yang penting dalam mencorakkan pemikiran 

masyarakat. Media massa berupaya membentuk tanggapan khalayak melalui 

pemaparan image yang disalurkan oleh secara berulang-ulang. Proses ini 

berlangsung secara halus dan hampir tidak disadari oleh khalayak. Melalui 

keakraban dan teknik kreatif yang didisain secara halus maka tidak 

mengherankan jika khalayak tidak menyadari bahwa pendapatnya terhadap 

sesuatu fenomena sebenarnya telah dibentuk. 

Sebagai media komunikasi, majalah bertujuan untuk menyampaikan 

informasi, sementara itu sebagai sebuah korporasi penerbit majalah 

menginginkan agar produk yang berupa majalah tersebut memiliki citra dan 

jiwa dimata publik. Majalah-majalah yang mengandung unsur pornografi yang 
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terbit diluar negeri seperti majalah Playboy, Penthouse tentu tidak begitu saja 

diterima oleh masyarakat Indonesia. 

Di Indonesia, majalah Playboy Indonesia yang diadopsi dari majalah 

Playboy Amerika sendiri banyak mengundang pro dan kontra karena dianggap 

tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Majalah ini dianggap telah 

mengeksploitasi tubuh waita sebagai obyeknya. Namun sebelum majalah 

Playboy ini terbit, telah ada majalah pria dewasa yang terbit di Indonesia yaitu 

majalah Popular. 

Seperti yang diketahui pada umumnya, pada majalah Popular telah 

menggunakan model wanita dengan busana yang “minim” dengan 

menunjukkan kemulusan kulit serta lekukan tubuh yang indah pada cover atau 

rubrik-rubriknya. Hal ini dapat dimengerti karena bagi pria, wanita adalah 

merupakan makhluk yang sangat dibutuhkan oleh pria dan pria sangat 

menikmatinya. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa perempuan 

merupakan obyek yang menyenangkan bagi laki-laki untuk dilihat atau 

dinikmati. 

Dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti pendapat 

pria dewasa terhadap majalah Popular sebagai majalah pria dewasa.  Alasan 

peneliti menggunakan pendapat karena pendapat sendiri yang menentukan 

seorang komunikan untuk menerima dan mengabaikan pesan. Dan pemilihan 

majalah Popular sendiri dikarenakan menurut data yang diperoleh, majalah 

Popular merupakan majalah pria dewasa yang terlaris 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat pria dewasa tentang majalah 

Popular? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

pendapat pria dewasa tentang majalah Popular, khususnya bagi para pelanggan 

Majalah Popular. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1   Secara Akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

mengembangkan dan memperluas berbagai penelitian selanjutnya, khususnya 

penerapan konsep pendapat pria dewasa terhadap majalah Popular 

2   Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi  

masyarakat sebagai refleksi dalam pemilihan majalah maupun media massa 

lainnya. 
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E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Majalah Sebagai Medium Komunikasi Massa 

Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada media massa cetak 

pada umumnya dan majalah pada khususnya. Majalah sebagai salah satu bentuk 

dari media massa cetak mempunyai peranan yang sangat penting terhadap 

perubahan sikap, pendapat, dan perkembangan pembacanya. 

Oleh beberapa ahli, majalah didefinisikan sebagai kumpulan berita, artikel, 

cerita, iklan, dan sebagainya, yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran kuarto 

atau folio dan dijilid dalam bentuk buku, serta diterbitkan secara berkala, seperti 

seminggu sekali, dua minggu sekali atau sebulan sekali. Ada pula yang membatasi 

pengertian majalah sebagai media cetak yang terbit secara berkala, tapi bukan 

terbit setiap hari. Media cetak itu haruslah bersampul, setidak-tidaknya punya 

wajah, dan dirancang secara khusus. Selain itu, media cetak itu dijilid atau 

sekurang-kurangnya memiliki sejumlah halaman tertentu. 

(http://duamata.blogspot.com/2006/ 02/pasang-surut-majalah.html, diakses 4 Juni 

2008) 

Majalah mempunyai fungsi antara lain menurut  (Suparnadi, 1982:51) : 

1. Memberikan informasi kepada publik.  

Yaitu fungsi melaporkan hal-hal luar biasa yang belum diketahui oleh 

publik terhadap apa yang terjadi, informasi-informasi yang diberikan 

dalam rangka pelaporan berita tentang apa yang sedang terjadi harus 

secara jujur dan tepat. Media massa harus menyebarkan informasi dan 

konstruktif tentang segala sesuatu secara lebih baik dan juga menyebarkan 

http://duamata.blogspot.com/2006/%2002/pasang-surut-majalah.html
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segala sesuatu yang terjadi demi kemajuan dan perkembangan masyarakat. 

Informasi-informasi yang diberikan harus dapat membuat peningkatan 

yang makin luas dari pengetahuan pembaca.  

2. Membantu pendidikan kepada publik  

Media massa merupakan system pendidikan yang sangat bermanfaat yang 

pernah dialami manusia, ini dilukiskan oleh Howard K. Smith yang 

mengemukakan bahwa paling tidak empat perlima dari penduduk Amerika 

rata-rata belajar tentang perkembangan dunia setelah meninggalkan 

sekolahnya, adalah dari media massa ini membuktikan bahwa media 

massa dianggap sebagai sumber yang memberikan pendidikan informal 

yang cukup efektif bagi masyarakat.  

3. Berfungsi mempersuasi publiknya.  

Fungsi ini diartikan berusaha untuk mengerahkan atau membentuk opini 

publik, dengan kata lain media massa berusaha meyakinkan masyarakat 

tentang keterangan-keterangan yang diberikannya, terutama agar 

masyarakat benar-benar mengetahui situasi-situasi yang terjadi 

dilingkungannya.  

4. Berfungsi menghibur publiknya.  

Media massa juga mempunyai fungsi untuk menyenangkan pembacanya. 

Aspek informasi, pendidikan dan persuasi, fungsi ini dimaksudkan agar 

pembaca memperoleh selingan dari kejenuhan yang dialaminya karena 

pembaca senantiasa dipenuhi oleh tekanan-tekanan ( konflik ) baik dalam 
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pekerjaan, pergaulan dan lain-lain yang dialami dalam kehidpan sehari-

hari.  

5. Berfungsi sebagai aspek ekonomi.  

Karena media massa merupakan suatu perusahaan industri berita yang 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan harus memperoleh keuntungan, 

maka ia menjual halamannya kepada pabrik dalam bentuk iklan dan 

berusaha untuk menyajikan berita yang berkualitas tinggi demi 

kelangsungan hidupnya.  

6. Mempunyai tanggung jawab sosial  

Fungsi ini dikemukakan dala rangka mencari melaporkan dan 

menyebarluaskan berita, dalam hal ini media massa adalah pelayan 

masyarakat yang harus dapat mempertanggungjawabkan kebenaran berita 

yang disajikan 

 

  Sebagai media cetak majalah mempunyai kelebihan dan kekurangan 

dibandingkan media massa lainnya. Kelebihannya karena bentuknya media cetak 

maka majalah seperti juga surat kabar dapat dibaca berulangkali, tidak dibatasi 

atau terikat waktu kalau membaca, dapat disimpan sebagai dokumentasi yang 

sewaktu-waktu dapat dibaca kembali (Suparnadi, 1982:82). 

  Adapun majalah berdasar waktu penerbitannya maka menurut Riyono 

Pratikno terbagai 4 kelompok yaitu: 

1. Majalah Mingguan 

2. Majalah Tengah Bulanan 
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3. Majalah Bulanan 

4. Majalah Kwartalan (Pratikno, 1971:377) 

  Sedangkan majalah jika dilihat dari isinya menurut Frazer Bond adalah: 

1. The Popular Magazine  

2. The Woman Magazine  

3. The News Magazine  

4. The Special Interest Magazine  

   (Pratikno, 1970:39) 

 

E.1.1. Pengertian Media Massa 

Media massa pertama kali ditujukan dalam menjembatani komunikasi 

antar massa. Ketergantungan massa akan komunikasi, sehingga membutuhkan 

suatu media, dimana media tersebut digunakan untuk menyalurkan hasrat, 

gagasan, dan kepentingan individu masing-masing. Pada hakekatnya media 

massa adalah media adalah tempat saling tukar-menukar pesan antar manusia 

atau massa. 

Dalam peranannya, media massa sangat berpengaruh pada kehidupan 

masyarakat, terutama dewasa ini, apalagi masyarakat perkotaan yang notabene 

kehidupannya sangat individual. Pengaruh yang ditimbulkan oleh media sangat 

beragam, baik dari segi perilaku maupun sikap seseorang atau masyarakat pada 

umumnya. Dengan media massa juga suatu pertukaran budaya bias 

berlangsung, tanpa mengenal asal-usul seseorang atau masyarakat. 

Melihat begitu kuatnya pengaruh suatu media massa dalam kehidupan 

bermasyarakat, merupakan suatu kewajaran jika seseorang baik secara individu 



 9 

maupun kelompok berlomba-lomba merangkul media massa. Hal inilah yang 

membuat media massa secara idealnya kurang memihak publik, karena 

digunakan sebagai alat perpanjangan tangan yang digunakan untuk kepentingan 

tertentu oleh individu maupun kelompok. Secara umum media massa digunakan 

oleh pengelola untuk mendapatkan keuntungan komersil, sedangkan bagi 

penguasa, media massa merupakan sebagai alat penyebaran informasi secara 

global. 

Komunikasi merupakan aspek kebutuhan alamiah juga syarat 

perkembangan manusia, baik secara individu atau kelompok masyarakat. 

Komunikasi menurut Riyono Pratikno (1982:15) diartikan sebagai berikut: 

“Komunikasi merupakan alat hidup manusia yang amat penting karena di dalam 

komunikasi kita dapat berhubungan dengan orang lain. Komunikasi dapat 

dilakukan dengan cara lesan, dengan tulisan atau alat media lain”. 

Media massa adalah suatu istilah yang mulai dipergunakan pada tahun 

1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk 

mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini 

sering disingkat menjadi media. 

Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah memiliki ketergantungan dan 

kebutuhan terhadap media massa yang lebih tinggi daripada masyarakat dengan 

tingkat ekonomi tinggi karena pilihan mereka yang terbatas. Masyarakat dengan 

tingkat ekonomi lebih tinggi memiliki lebih banyak pilihan dan akses banyak 

media massa, termasuk bertanya langsung pada sumber/ ahli dibandingkan 

mengandalkan informasi yang mereka dapat dari media massa tertentu. 

http://id.wikipedia.org/wiki/1920-an
http://id.wikipedia.org/wiki/Media
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Media massa adalah suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada 

sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melewati media cetak 

atau elektronik, sehingga pesan informasi yang sama dapat diterima secara 

serentak dan sesaat. Pengertian "dapat" di sini menekankan pada pengertian, 

bahwa jumlah sebenarnya penerima pesan informasi melalui media massa pada 

saat tertentu tidaklah esensial. Dalam kenyataannya dan penerapannya komunikasi 

dapat dilakukan dengan media massa untuk memperoleh informasi dan hiburan. 

Media massa menjadi alternatif pilihan masyarakat untuk menjadi sumber 

informasi sekaligus hiburan. Sedangkan media massa itu dapat dibagi menjadi dua 

yaitu: 

1. Media cetak (koran, majalah, tabloid) 

2. Media elektronik (Radio, TV, Film) 

Media memiliki fungsi yang sangat penting antara lain sebagai: 

1. Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang 

menciptakan lapangan kerja barang dan jasa, serta menghidupkan 

industri lain yang terkait. 

2. Media massa merupakan sumber kekuatan alat kontrol, 

manajemen dan inovasi dalam masyarakat yang dapat 

didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya 

lain. 

3. Media merupakan lokasi yang semakin berperan, untuk 

menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik 

yang bertaraf nasional maupun internasional. 
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4. Media seringkali berperan sebagai wahana pengembangan 

kebudayaan bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk 

seni dan simbul, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata 

cara, mode, gaya hidup dan norma. 

5. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu 

untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga 

bagi masyarakat dan kelompok serta secara kolektif, media 

menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan 

dengan berita-berita dan hiburan (Mc.Quail 1994:73) 

 

Sedangkan menurut Laswell (1948) fungsi media massa didasarkan dari 

ringkasan kesimpulan dari fungsi dasar komunikasi dengan menambah satu ide 

lagi yaitu mobilisasi. Fungsi media massa akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Informasi 

b. Korelasi 

c. Kesinambungan 

d. Hiburan 

e. Mobilisasi 

Media massa sendiri terbagi menjadi dua yaitu media cetak dan media 

elektronik. Dalam penyajiannya pada, media cetak memakai bahasa tulis 

sedangkan media elektronik memakai bahasa lisan/tutur. Keduanya memiliki 

kesamaan ciri yaitu; publisitas, universalitas, periodesitas, kontinuitas, dan 

aktualitas (Sumadiria, 2005;85). 
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E.1.2. Media Cetak 

Media cetak merupakan suatu media yang bersifat statis dan 

mengutamakan pesan-pedan visual. Media ini terdiri dari lembaran kertas dengan 

sejumlah kata, gambar, atau foto dengan tata warna dan halaman putih. Media 

cetak merupakan dokumen atas segala dikatakan orang lain dan rekaman peristiwa 

yang ditangkap oleh jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata, gambar , foto, 

dan sebagainya. Media cetak merupakan media komunikasi pertama yang dikenal 

manusia sebagai media yang memenuhi cirri-ciri komunikasi massa . media cetak 

berbentuk surat kabar, tabloid, bulletin, atau majalah. 

Pengertian media cetak menurut Rhenald Kasali (1992: 99), media cetak 

adalah suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini 

terdiri dari lembaran dengan jumlah kata, gambar, atau foto dalam tata warna dan 

halaman putih. Media cetak adalah suatu dokumen atas segala hal yang dikatakan 

orang lain atau peristiwa yang ditangkap oleh sang jurnalis dan diubah dalam 

bentuk kata-kata, gambar, foto dan sebagainya. 

Media cetak memiliki cirri-ciri khusus sebagi berikut: 

1. Daya tampungnya tinggi (memiliki peluang untuk menambah 

halaman) 

2. Daya dokumentasinya tinggi (sangat mudah disimpan atau 

diperbanyak) 

3. Jaringan distribusinya terbatas (karena sifatnya yang literer) 
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Sedangkan fungsi utama media cetak adalah member informasi dan 

menghibur, selain itu juga memberikan informasi secara jelas dan detail. Jadi 

tidak lain fungsi media cetak memiliki persamaan dengan media massa, yakni 

(Nasution, 2003:66) 

a. Fungsi bisnis: iklan, sponsor produk, promosi 

b. Fungsi politis: mendukung atau menolak ide tokoh tertentu. Membentu 

opini public dengan pemuatan sikap politik tertentu yang mampu 

mempengaruhi masyarakat 

c. Fungsi social: pundi amal, beasiswa,  

 

E.2. Pengertian Pendapat 

A. Pengertian Pendapat/ Opini 

Menurut Cultip dan Center dalam sastropoetro (1987), opini adalah suatu 

ekspresi tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial. Opini 

timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial, yang 

menimbulkan pendapat yang berbeda-beda. Dimana opini tersebut berasal dari 

opini-opini individual yang diungkapkan oleh para anggota sebuah kelompok 

yang pandangannya bergantung pada pengaruh-pengaruh yang dilancarkan 

kelompok itu. 

Opini-opini individual tersebut kemudian dikenal dengan istilah opini 

publik. Karena Opini publik terbentuk dari integrasi “personal opinion” banyak 

orang, maka opini publik cenderung telah bermukim pada suatu masyarakat yang 

melembaga, yang telah lengkap dengan mekanisme kepemimpinan maupun 
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pengawasan komunikasi. Dengan kata lain opini dan opini publik dilihat oleh 

Bogardus secara lembaga sentries dan liberal.  

Ilmu Komunikasi mendefinisikan opini publik sebagai pertukaran 

informasi yang membentuk sikap, menentukan isu dalam masyarakat dan 

dinyatakan secara terbuka. Opini publik sebagai komunikasi mengenai soal-soal 

tertentu yang jika dibawakan dalam bentuk atau cara tertentu kepada orang 

tertentu akan membawa efek tertentu pula (http://sisil-

masterpiece.blogspot.com/2009/04/humas-dan-opini-publik.html) 

Opini publik memiliki karakteristik sebagai berikut :  

1. Dibuat berdasarkan fakta, bukan kata-kata  

2. Dapat merupakan reaksi terhadap masalah tertentu, dan reaksi itu 

diungkapkan  

3. Masalah tersebut disepakati untuk dipecahkan  

4. Dapat dikombinasikan dengan kepentingan pribadi  

5. Yang menjadi opini publik hanya pendapat dari mayoritas anggota 

masyarakat  

6. Opini publik membuka kemungkinan adanya tanggapan  

7. Partisipasi anggota masyarakat sebatas kepentingan mereka, 

terutama yang terancam.  

8. Memungkinkan adanya kontra-opini.  

(http://sisil-masterpiece.blogspot.com/2009/04/humas-dan-opini-

publik.html) 

 

http://sisil-masterpiece.blogspot.com/2009/04/humas-dan-opini-publik.html
http://sisil-masterpiece.blogspot.com/2009/04/humas-dan-opini-publik.html
http://sisil-masterpiece.blogspot.com/2009/04/humas-dan-opini-publik.html
http://sisil-masterpiece.blogspot.com/2009/04/humas-dan-opini-publik.html
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2. Proses Pembentukan Opini Publik  

Proses terbentuknya opini publik melalui beberapa tahapan yang menurut 

Cultip dan Center ada empat tahap, yaitu :  

1. Ada masalah yang perlu dipecahkan sehingga orang mencari alternatif 

pemecahan.  

2. Munculnya beberapa alternatif memungkinkan terjadinya diskusi untuk 

memilih alternatif  

3. Dalam diskusi diambil keputusan yang melahirkan kesadaran kelompok.  

4. Untuk melaksanakan keputusan, disusunlah program yang memerlukan 

dukungan yang lebih luas.  

Selain itu, opini publik muncul karena adanya isu yang kontroversial. 

George Carslake Thompson mengemukakan bahwa publik tertentu yang 

menghadapi isu yang kontroversial dapat reaksi yang berbeda-beda sehingga 

menimbulkan kondisi yang juga berlainan. Perbedaan itu disebabkan oleh tiga hal, 

yaitu :  

1. Perbedaan pandangan terhadap fakta.  

2. Perbedaan perkiraan tentang cara mencapai tujuan.  

3. Perbedaan motif yang serupa guna mencapai tujuan.  

 

Erikson, Lutberg dan Tedin mengemukakan adanya empat tahap 

terbentuknya opini publik :  

1. Muncul isu yang dirasakan sangat relevan bagi kehidupan orang 

banyak  
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2. Isu tersebut relatif baru hingga memunculkan kekaburan standar 

penilaian atau standar ganda.  

3. Ada opinion leaders (tokoh pembentuk opini) yang juga tertarik 

dengan isu tersebut, seperti politisi atau akademisi  

4. Mendapat perhatian pers hingga informasi dan reaksi terhadap isu 

tersebut diketahui khalayak.  

Seorang sosiolog dan ahli komunikasi Jerman, Ferdinand Tonnies, juga 

mengemukakan tiga tahap pembentukan opini publik berikut ini :  

1. Luftartigen Position, yaitu posisi bagaikan angin yang merupakan 

tahap masukan yang masih semrawut. 

2. Fleissigen Position, yaitu tahap pembicaraan yang mulai terarah 

untuk membentuk pikiran yang jelas dan menyatu. Pada tahap ini 

isu bisa disetujui bisa juga tidak.  

3. Festigen Position, yaitu tahap yang dapat menyatukan pendapat 

anggota kelompok dari tahap-tahap sebelumnya.  

Opini publik sudah terbentuk jika pendapat yang semula dipertentangkan 

sudah tidak lagi dipersoalkan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa opini publik 

merupakan hasil kesepakatan mutlak atau suara mayoritas setuju, karena kepada 

para anggota diskusi memang sama sekali tidak dimintakan pernyataan setuju. 

Opini publik terbentuk jika dalam diskusi tidak ada lagi yang menentang pendapat 

akhir karena sudah berhasil diyakinkan atau mungkin karena argumentasi untuk 

menolak sudah habis.  (http://sisil-masterpiece.blogspot.com/2009/04/humas-dan-

opini-publik.html) 

http://sisil-masterpiece.blogspot.com/2009/04/humas-dan-opini-publik.html
http://sisil-masterpiece.blogspot.com/2009/04/humas-dan-opini-publik.html
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F. Definisi Konseptual 

1. Pendapat  

Menurut Cultip dan Center dalam sastropoetro (1987), opini adalah suatu 

ekspresi tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial. 

2. Majalah Pria Dewasa 

Majalah didefinisikan sebagai kumpulan berita, artikel, cerita, iklan, dan 

sebagainya, yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran kuarto atau folio 

dan dijilid dalam bentuk buku, serta diterbitkan secara berkala, seperti 

seminggu sekali, dua minggu sekali atau sebulan sekali. Jadi majalah pria 

dewasa, merupakan majalah yang disegmentasikan kepada pria yang sudah 

dewasa. 

 

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variabel diukur, 

yaitu dengan menetapkan jenis dan jumlah indikator variabel tersebut berdasarkan 

definisi konseptual (Hamidi, 2007:142). Sesuai dengan judul, maka definisi 

operasional dalam penelitian ini adalah pendapat masyarakat terhadap majalah 

Popular sebagai majalah pria dewasa, yang diukur melalui indikator sebagai 

berikut: 

1) Pendapat masyarakat tentang lay out majalah popular  

2) Pendapat masyarakat tentang features majalah popular  

3) Pendapat masyarakat tentang majalah popular  

 



 18 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah sebagai penuntun peneliti tentang bagaimana 

langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Metode penelitian yang dipilih 

berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan. 

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yaitu 

penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang 

dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 

2006:7) 

 

1. Tipe dan Dasar Penelitian 

 Tipe penelitian  yang digunakan adalah Deskriptif. Menurut Poerwanti  

(1998:27) disebutkan bahwa pada penelitian Deskriftif adalah penelitian yang 

semata-mata berusaha untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan 

keadaan obyek atau permasalahaan tanpa ada maksud untuk membuat kesimpulan 

dan generalisasi. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian jenis ini 

adalah statistik deskripsif yang bisa berupa tabulasi prosentase, tabulasi silang 

ataupun bentuk-bentuk grafik dan sebagainya. 

 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Narita Fitnes Centre. Waktu penelitian 

dilakukan mulai tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan selesai. 
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3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008:90). 

Populasi dalam penelitian ini adalah pembaca majalah Popular yang menjadi 

anggota di tempat fitnes (gym) yang masuk dalam kategori dalam pria dewasa, 

karena menurut asumsi peneliti para anggota fitnes merupakan pria dewasa. 

Tahapan dewasa adalah waktu menempatkan diri di masyarakat dan ikut 

bertanggung jawab terhadap apapun yang dihasilkan dari masyarakat. Pada 

umumnya diantara tahap-tahap perkembangan, tahap ini menjadi tahap yang 

paling panjang sekitar 30 tahun (Alwisol, 2004: 124) 

Pada prinsipnya, konsep tentang pria dewasa dapat disimpulkan bahwa 

pria dewasa merupakan masa setelah remaja, yang mana pada masa dewasa ini 

sudah berlangsung proses pendewasaan dan penyelarasan diri pada kehidupan 

orang dewasa. Pada masa ini juga terjadi suatu sudah mengalami perubahan-

perubahan yang mencolok, antara lain kognitif, emosi maupun fisik. Yang masuk 

dalam kategori pria dewasa ini dibatasi oleh usia antara 22-30 tahun keatas. 

Karena pada usia tersebut dianggap sudah lepas dari usia remaja, baik mulai dari 

emosi maupun fisiknya.  

Untuk kriteria populasi selanjutnya adalah pria dewasa anggota fitnes yang 

pernah membaca majalah Popular tiga edisi terakhir, yaitu edisi Januari 2011, dan 

Februari 2011. Dari hasil pra survei yang telah dilakukan terdapat 34 orang 
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anggota fitnes yang sesuai kriteria untuk dijadikan populasi. Jadi jumlah populasi 

dalam penelitian ini sebanyak 34 orang. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, sampel merupakan sebagian dari populasi (Sugiyono, 2008:91). 

Dari jumlah populasi yang telah ditentukan makan teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah dengan menggunakan metode total sampling. Seperti yang 

telah dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2002:112) bahwa apabila subyeknya 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan teknik total 

sampling. Jadi jumlah sample dalam penelitian ini sebanyak 34 orang sample. 

 

4. Teknik pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner dan dokumentasi digunakan untuk mencari data tambahan. 

1. Kuesioner  

Pengumpulan data ini dilakukan dengan teknik kuesioner yang disebar 

kepada masyarakat (responden) yaitu pelanggan majalah Popular di Kota 

Malang. 

2. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data-data variable yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. Dokumentasi yang menjadi titik tekan penelitian 

adalah yang berkaitan dengan deskripsi wilayah.  
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5. Teknik Analisis Data 

   Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data 

Diskriptif kuantitatif yakni analisis data yang digunakan untuk memperoleh 

gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup 

disuatu fokus/pokok permasalan yang telah diteliti. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan analisa data distribusi frekwensi dimana untuk memudahkan dalam 

pembacaan hasil-hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan juga grafik. 

Langkah awal untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah 

pembuatan tabel distribusi jawaban responden. Tabel distribusi jawaban tersebut 

digunakan untuk melihat skor-skor dari setiap butir soal kemudian skor-skor 

tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan skor total. Setelah membuat tabel 

distribusi jawaban, langkah selanjutnya adalah penyusunan distribusi frekwensi. 

Tabel frekuensi diperoleh melalui tabulasi sederhana yang hasilnya dalam bentuk 

prosentase, tabel frekuensi memuat dua kolom yaitu kolom frekuensi dan 

prosentase setiap kategori, dengan rumus frekuensi sebagai berikut: 

                      fx 

P  =            X 100 % 

                      N  

 

Keterangan: 

N  = Jumlah kejadian 

fx = Frekuensi individu 

Untuk mengukur besarnya nilai rata-rata dalam menganalisa data penelitian 

ini digunakan skor rata-rata. Skor rata-rata merupakan hasil dari penjumlahan 
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seluruh hasil dari penjumlahan seluruh hasil kali nilai masing-masing bobot dibagi 

dengan jumlah total frekuensi, digambarkan dalam rumus (Nazir, 2005:383). 

        X1 + X2 + ... + Xn      Xi 

X =  =  

                    n                       n 

Di mana: 

X1  = Pengamatan ke 1  

X = mean 

 

 


