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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Jawa Pos juga merupakan koran yang penuh inovasi dalam 

perkembangannya. Banyak prestasi dan penghargaan yang diperolehnya. Kerja 

keras dan berbagai inovasi yang dilakukan surat kabar Jawa Pos membangun dan 

memelihara pembaca muda Indonesia di tengah-tengah derasnya budaya 

menonton membuahkan hasil gemilang. Buktinya, dua trofi tingkat dunia berhasil 

diraih surat kabar itu di ajang World Newspaper Week di Wina, Austria, belum 

lama ini. 

Trofi yang diraih antara lain “Newspaper of the Year, World Young Reader 

Prize 2011″ dari Reed Messe Wien Wina, Austria. Penghargaan yang menetapkan 

Jawa Pos sebagai Koran Terbaik di Dunia untuk Pembaca Muda diserahkan 

Presiden Asosiasi Koran Dunia, Wan-ifra, dalam acara tahunan Young Reader 

Roundtable. 

Selain trofi tertinggi Newspapaper of the Year, surat kabar itu juga 

berhasil meraih trofi untuk kategori Enduring Excelence. Trofi ini diberikan atas 

konsistensi surat kabar tersebut menerapkan program deteksi selama lebih dari 11 

tahun. Penghargaan diberikan atas keberhasilan program deteksi dalam surat 

kabar itu yang telah menerapkan total Youth Think Terbaik. 

Dalam memenangkan penghargaan terbaik Newspaper of the Year, Jawa 

Pos menyisihkan sejumlah koran terkenal di dunia, seperti The Hindu dari India, 
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Wall Street Journal dan Chicago Tribune dari Amerika Serikat serta Yomiuri 

Shimbun dari Jepang.  

Setelah berhasil meraih gelar tertinggi World Young Reader Prize 2011, 

atau koran terbaik dunia dalam inovasi untuk meraih dan mengembangkan 

pembaca muda, oleh asosiasi penerbit sedunia, WAN-IFRA. Jawa Pos kembali 

berhasil meraih penghargaan. Kali ini, koran dengan jumlah readership terbanyak 

di Indonesia tersebut, mendapatkan penghargaan Indonesia's Most  Favorite 

Women Brand 2011 untuk kategori Media Cetak-Surat Kabar, berdasarkan  

Indonesia Women Consumers Survey  2011, yang dilakukan oleh Marketeers 

bekerjasama dengan lembaga riset MarkPlus Insight. 

Prestasi tersebut didapatkan, karena koran yang berbasis di Surabaya itu, 

dinilai berhasil merebut hati pembaca perempuan. Mengalahkan beberapa surat 

kabar lain yang ada di Surabaya maupun Indonesia. Ya, memang sejak akhir 

tahun 2010 lalu, Jawa Pos sangat concern terhadap pembaca perempuan. Buktinya 

dengan menerbitkan halaman For Her yang khusus mengupas all about women.  

Pemberian penghargaan itu sendiri, langsung diberikan oleh CEO & 

Founder MarkPlus, Hermawan Kartajaya, di Ballroom Hotel Shangri-La 

Surabaya, Jumat (12/8) malam. Dalam sambutannya, Hermawan mengatakan, 

untuk masa kini, ada tiga golongan yang harus mendapatkan perhatian lebih. 

Yaitu Youth, Women dan Netizen. 

Untuk golongan Women, mengapa harus diperhatikan? Itu karena 

berdasarkan survey di sepuluh kota besar di Indonesia, 78 persen perempuan 
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memegang kendali uang keluarga dan menentukan pilihan apa saja yang harus 

dibeli.    

Untuk penghargaan yang diterima saat ini, Jawa Pos berhasil unggul jauh 

dari surat kabar lainnya. Persentase yang di dapatkan adalah 88,4 %. "Beda jauh 

dengan yang berada di urutan kedua dengan perolehan persentase 6 persen saja," 

kata Co-Chief Operations MarkPlus Insight Nastiti Tri Winasis. 

 Menurut Nastiti, modal utama yang dilihat oleh 2.150 responden yang di 

data, selain munculnya halaman For Her, Jawa Pos juga unggul pada berita kota 

yang ditawarkan, atau dalam hal ini halaman Metropolis. Utamanya yang berbasis 

lifestyle.  "Kaum perempuan, apalagi di Surabaya, suka berita yang berhubungan 

dengan kecantikan, fashion, gosip, dan kesehatan. Sejauh ini, menurut survey 

yang kami lakukan, untuk kategori ini Jawa Pos memang tidak ada lawan," ujar 

Nastiti. (nji) (http://www.jpnn.com/read/2011/08/13/100602/Jawa-Pos-Kembali-

Raih-Penghargaan-) 

Biasanya, kalau kita melihat survei pembaca majalah dan koran, laki-laki 

selalu mendominasi. Namun, di balik dominasi laki-laki itu, peran perempuan 

sangat besar. Paling tidak inilah yang dilihat Azrul Ananda, Presiden Direktur 

Jawa Pos. Azrul Ananda mengatakan bahwa sejak sepuluh tahun lalu, Jawa Pos 

menyadari peran perempuan sangat besar. Mengingat 75 persen pembaca itu 

pelanggan dan bukan pembeli eceran. Di sini, orang membeli koran ternyata lebih 

dipengaruhi oleh perempuan dan bukan bapaknya. Keputusan keluarga 

dipengaruhi oleh perempuan (Senin, 31/10/2011). 
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Sebab itu, Jawa Pos juga memberi porsi untuk pembaca perempuan ini. 

Kalau untuk pembaca muda, Jawa Pos memunyai  halam khusus DetEksi, untuk 

pembaca perempuan Jawa Pos juga memberikan halam khusus. “Dalam tradisi 

redakktur Jawa Pos, sebelum mengeluarkan berita, wajib memikirkan berita untuk 

perempuan. Tidak harus ada berita tentang perempuan, tapi harus ada unsur 

perempuannya. Dan setahun terakhir, Jawa Pos mendedikasikan empat halaman 

setiap terbit untuk kaum perempuan dengan nama Jawa Pos For Her. Azrul 

Ananda juga menambahkan bahwa halaman khusus perempuan bukanlah hal baru 

di koran-koran. Namun, di Jawa Pos pemberitaannya lebih tajam dan fokus untuk 

perempuan. 

Selain itu, untuk membentuk kultur yang menghormati perempuan, 

sambung Azrul, Jawa Pos berusaha mengubah cara berpikir timnya.  Misalnya, di 

Jawa Pos, tidak boleh lagi ada kata “wanita.” Kata “perempuan” dipilih karena 

dinilai lebih memuat nilai penghormatan pada perempuan. Sudut pandang 

halaman juga harus perempuan dan dikelola oleh tim redaksi yang semuanya 

adalah perempuan termasuk fotografer 

Menariknya lagi, di halaman perempuan tersebut ada rubrik khusus yang 

membahas tentang perceraian dari sudut padang perempuan yang bernama rubrik 

“Divorce.” “Ini merupakan rubrik pertama di koran Indonesia yang terbit setiap 

Rabu. Rubrik ini diangkat untuk mengimbangi berita-berita seperti berita seputar 

perceraian selebriti yang lebih kental sudut pandang laki-lakinya. Kita justru mau 

angkat cerita-cerita orang-orang lain dan terutama khusus dari sudut pandang 

perempuan,” kata Azrul. 
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Satu lagi yang unik. Setiap edisi Minggu, ada satu halaman penuh yang 

didedikasikan khusus untuk perempuan untuk “curhat” tentang suami atau laki-

laki yang bernama “Letter to Him.” “Di sini, perempuan bebas bicara bahkan 

‘menghujat’ suami, pacar, maupun teman laki-lakinya,” imbuh Azrul. 

Selain dalam rubrikasi, Jawa Pos juga rajin mengadakan roadshow untuk 

menemui komunitas-komunitas perempuan dengan aneka program.  Azrul 

menandaskan percuma kalau melakukan pemberdayaan perempuan di luar, kalau 

di dalam diri Jawa Pos sendiri tidak dilakukan. Di Jawa Pos, semua karyawan 

laki-lakinya harus ikut pelatihan seputar dunia perempuan. Hal ini hukumnya 

wajib bagi karyawan laki-laki yang ingin naik gaji. Untuk karyawan perempuan, 

diharuskan untuk ikut pelatihan-pelatihan, seperti tentang kesehatan reproduksi 

perempuan. “Ruang redaksi kami cat dengan warna pink.  Seragam karyawan baik 

laki-laki dan peremuan untuk setiap Kamis harus berseragam warna pink. Dengan 

cara totalitas ini, misinya baru bisa dicapai,” pungkas Azrul (dikutip dalam artikel 

http://the-marketeers.com/archives/jawa-pos-peduli-perempuan.html) 

Dari pemaparan artikel diatas, peneliti tertarik dengan adanya rubrik For 

Her yang ada di koran Jawa Pos. Rubrik ini mulai keluar pada bulan Desember 

2010. Rubrik ini menceritakan tentang wanita, kehidupan serta permasalahannya. 

Ketertarikan peneliti tidak hanya dari deskripsi rubrik tersebut, akan tetapi dari 

perilaku menulis itu sendiri. Apa yang melatarbelakangi penulis dalam membuat 

tulisan tersebut juga menjadi daya tarik tersendiri.  

Rubrik For Her yang ada pada koran jawa pos ini merupakan rubrik yang 

terhitung baru. Rubrik yang berisi tentang hal seputar wanita dan sepak 

terjangnya, memberikan nuansa baru bagi koran Jawa Pos itu sendiri. Alasannya 
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pun cukup mendasar, Jawa Pos memberikan ruang tersendiri pada kaum wanita 

untuk turut serta mengisi kolom-kolom cerita yang ada pada rubrik For Her itu 

sendiri. Dengan kiriman cerita ataupun pengalaman hidup dari wanita si pengirim, 

diharapkan akan mampu menimbulkan empati dan simpati dari para pembacanya. 

Terlebih lagi akan mampu memotivasi pembaca.  

Membaca merupakan kebutuhan manusia. Pada umumnya, aktivitas 

membaca dapat dilakukan seseorang yang mendapatkan pendidikan membaca di 

suatu lembaga pendidikan. Aktivitas ini dapat membuka tabir masa silam, 

memahami dan menelaah sesuatu yang terjadi pada masa kini, bahkan melalui 

aktivitas membaca seseorang dapat memprediksi suatu kondisi yang akan terjadi. 

Dalam perkembangan terkini, kegiatan membaca sering dijadikan sebagai dasar 

untuk melakukan suatu aktivitas yang harus dilakukan berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari membaca. 

Membaca merupakan salah satu aktivitas yang paling penting bagi 

kehidupan manusia. Aktivitas membaca memfasilitasi dan menjadi penunjang 

kelangsungan berbagai bidang kehidupan karena banyak sekali aktivitas atau 

kegiatan lainnya yang bergantung pada aktivitas membaca, misalnya belajar atau 

bekerja (Ampuni, 1998). Keterampilan membaca merupakan keterampilan dasar 

yang mempengaruhi dan berperan penting dalam penguasaan keterampilan 

lainnya karena melalui membaca terjadi transfer informasi, pengetahuan dan 

wawasan. 

Schmitt dan Viala (Madiyant, 1993) membagi definisi membaca dalam 

pengertian khusus dan umum. Membaca dalam arti khusus adalah suatu upaya 

mengurai teks tulis tetapi dalam arti yang lebih luas, membaca adalah suatu 
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kegiatan mengobservasi suatu jaringan tanda sebagaimana karakteristiknya untuk 

tujuan membongkar maknanya sehingga wajar apabila kegiatan ini meluas 

menjadi membaca suatu gambar, lukisan, grafik dan sebagainya. 

Aktivitas membaca baik dalam arti umum atau khusus tidak mungkin 

terlepas dari aktivitas berpikir karena kedua aktivitas ini berpusat pada organ fisik 

yang sama yaitu otak sebagai pusat fungsi kognitif manusia. Individu yang 

melakukan aktivitas membaca secara otomatis juga menggerakkan fungsi 

berpikirnya. Matlin (dalam Ampuni, 1998) berpendapat bahwa membaca 

merupakan aktivitas yang melibatkan sejumlah kerja kognitif termasuk persepsi 

dan kognisi. Membaca meliputi banyak berpikir (de Bono, 1990) sehingga melalui 

aktivitas membaca, individu juga menggerakkan dan mengaktifkan proses 

berpikirnya. Kaitan antara aktivitas membaca dan berpikir ini semakin ditegaskan 

lagi oleh Taryadi yang mengutip pendapat Karlina Leksono (Darmanto, 2001) 

yang menyatakan bahwa membaca dan menulis merupakan bagian yang 

memungkinkan perkembangan penalaran individual, pemikiran kritis independen, 

pembangkitan kepekaan terhadap kemanusiaan. 

Mahasiswi sebagai kalangan intelektual yang dibesarkan melalui institusi 

akademik diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak hanya 

menjadi sumber daya manusia yang berkompetensi secara akademis namun juga 

berkualitas untuk menghadapi tantangan zaman. Relevansi antara aktivitas 

membaca mahasiswi dengan pemikiran kritisnya terlihat dari adanya fenomena 

baik pada mahasiswi maupun masyarakat luas yang menunjukkan bahwa 

mahasiswi atau orang yang kritis umumnya adalah individu yang gemar dan aktif 

membaca. Aktivitas membaca memberikan pengetahuan sebagai landasan 
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pemikiran kritis karena informasi yang ditransfer melalui membaca dapat 

meningkatkan kualitas isi dan bobot pemikiran individu. Keluasan perspektif atau 

cara pandang yang membentuk kerangka pemikiran pun bisa dikembangkan 

melalui membaca. 

Terkait dengan kedudukan mahasiswa sebagai kaum intelektual, serta 

adanya rubrik For Her di koran Jawa Pos dan beberapa sumber tentang prestasi 

Jawa Pos itu sendiri, peneliti tertarik untuk mengetahui motivasi membaca dari 

mahasiswi dalam membaca rubrik For Her di Koran Jawa Pos.  Rubrik For Her 

yang ada di koran Jawa Pos memang bukan disegmentasikan kepada para 

mahasiswi. Rubrik yang mengangkat tema tentang eksistensi wanita dalam 

kehidupannya merupakan rubrik yang tergolong baru dari Jawa Pos. Jawa Pos 

berusaha memberikan ruang kepada pembacanya untuk turut berpartisipasi 

dengan mengirimkan tulisan tentang pengalaman atau perjalanan hidupnya yang 

dinilai lain dari yang lain. Dan keberadaan mahasiswi disini sebagai bagian dari 

kaum terpelajar dirasa bisa lebih peka dalam memaknai kehidupan perempuan 

termasuk dirinya sendiri. 

Motivasi sendiri merupakan Pace, R Wayne dan Faules, (2006), 

mendefinisikan motivasi sebagai suatu kerelaan untuk berusaha seoptimal 

mungkin dalam pencapaian tujuan organisasi yang dipengaruhi oleh kemampuan 

usaha untuk memuaskan beberapa kebutuhan individu. Sedangkan menurut 

Koontz, H. (dalam Hasibuan, M. S. P.,  1999) motivasi mengacu pada dorongan 

dan usaha untuk memuaskan kebutuhan atau suatu tujuan. Jadi dalam penelitian 

ini peneliti mengambil judul Motivasi Mahasiswi Membaca Rubrik For Her di 

Koran Jawa Pos.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah  bagaimana motivasi intrinsik dan ekstrinsik mahasiswi UMM dalam 

membaca Rubrik For Her di Koran Jawa Pos? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

bagaimana motivasi intrinsik dan ekstrinsik mahasiswi UMM dalam membaca 

Rubrik For Her di Koran Jawa Pos 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Akademis 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberi tambahan referensi 

kepada peneliti selanjutnya dalam mengetahui motivasi membaca itu 

sendiri.  

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan refleksi 

kepada masyarakat khususnya mahasiswi tentang pentingnya membaca 

serta manfaatnya. Khususnya dalam membangun minat membaca pada 

mahasiswi. 
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E. Kajian Pustaka 

E.1. Motivasi  

Membahas motivasi menjadi salah satu hal yang penting dalam rangka 

pengembangan sumber daya manusia. Dimana masalah motivasi bagi seorang 

karyawan memegang unsur yang sangat penting karena dengan motivasi akan 

memacu atau mendorong aktivitas kerja karyawan untuk tercapainya tujuan 

perusahaan. 

Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja 

bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan 

dan ketrampilannya. Dengan adanya motivasi ini diharapkan setiap karyawan 

mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai kinerja yang tinggi. 

Suatu organisasi atau perusahaan yang didirikan adalah untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana tujuan tersebut berupa tujuan 

jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Disini akan terjadi korelasi 

positif antara motivasi dan tujuan (Siagian, P. S., 1989). Dimana sekelompok 

orang dalam suatu kesatuan kerja yang mempunyai sasaran yang jelas yang ingin 

dicapai mempunyai motivasi kerja yang lebih tinggi daripada kelompok orang 

yang bekerja tanpa sasaran yang jelas. 

Seperti yang dikemukakan oleh Bernard dan Steiner (dalam Moekijat, 

1991) bahwa motif adalah suatu keadaan dari dalam yang memberi kekuatan 

yang menggiatkan atau yang memotivasi (karenanya disebut motivasi) dan yang 

mengarahkan atau menyalurkan perilaku kearah tujuan. 
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Robbins, S. P., (1996) mendefinisikan motivasi sebagai suatu kerelaan 

untuk berusaha seoptimal mungkin dalam pencapaian tujuan organisasi yang 

dipengaruhi oleh kemampuan usaha untuk memuaskan beberapa kebutuhan 

individu. Sedangkan menurut Koontz, H. (dalam Hasibuan, M. S. P.,  1999) 

motivasi mengacu pada dorongan dan usaha untuk memuaskan kebutuhan atau 

suatu tujuan. 

Dari berbagai pengertian motivasi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

motivasi merupakan keadaan seseorang yang mendorong kerelaan individu 

melaksanakan suatu kegiatan tertentu sehingga tujuan organisasi atau perusahaan 

akan dapat diwujudkan secara maksimal. 

Maslow dalam Handoko, T. H. (1997) mendasarkan konsep hirarki 

kebutuhan pada dua prinsip, yaitu: kebutuhan manusia dapat disusun dalam suatu 

hirarki kebutuhan terendah sampai yang tertinggi dan yang kedua suatu 

kebutuhan yang telah terpuaskan berhenti menjadi motivator utama dari perilaku.  

Menurut Ermaya dan kawan-kawan (1997) terdapat perbedaan antara 

pengertian motif dan motivasi. Motivasi berasal dari kata motif atau dalam bahasa 

Inggris “Motive” yang berasal dari perkataan “Motion” yang bersumber dari 

bahasa latin “Movere” yang berarti penggerak. Menurut asal katanya, motif 

diartikan sebagai daya penggerak yang mencakup dorongan, alasan dan kemauan 

menggunakan konsep tersebut untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan dalam 

intensitas perilaku yang timbul dari dalam diri seseorang yang menyebabkan 

orang tersebut berbuat sesuatu (Koeswara, F. 1989). 
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Hasibuan, M. S. P. (1999) mengemukakan bahwa motif adalah suatu 

perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang, setiap 

motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

Sedangkan Berelson et al (dalam Hasibuan, M. S. P., 1999) menyatakan: 

 “A motive is an inner state that energizes, actives or moves and that direct 

or channels behavior toward goals”  

(“Sebuah motif adalah suatu pendorong dari dalam untuk beraktifitas atau 

bergerak dan secara langsung atau mengarah kepada sasaran akhir.”0 

        

Seperti yang dikemukakan oleh Bernard dan Steiner (dalam Moekijat, 

1991) bahwa motif adalah suatu keadaan dari dalam yang memberi kekuatan yang 

menggiatkan atau yang memotivasi (karenanya disebut motivasi) dan yang 

mengarahkan atau menyalurkan perilaku kearah tujuan. 

Sehubungan dengan uraian-uraian diatas, secara sederhana dapat 

dibedakan dua bentuk motivasi kerja. Menurut Nawawi, H. (2000) kedua bentuk 

motivasi kerja tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Motivasi Intrinsik 

Motivasi ini adalah pendorong kerja yang bersumber dari dalam diri pekerja 

sebagai individu, berupa kesadaran mengenai pentingnya atau manfaat atau 

makna pekerjaan yang dilaksanakan. Motivasi intrinsik adalah motif-motif 

yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena 

dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Sebagai contoh seseorang yang senang membaca, tidak usah ada yang 
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menyuruh atau mendorongnya, ia sudah rajin mencari buku-buku untuk 

dibacanya. Kemudian kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang 

dilakukannya (misalnya kegiatan belajar), maka yang dimaksud dengan 

motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung di 

dalam perbuatan belajar itu sendiri. 

b. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ini adalah pendorong kerja yang bersumber dari luar pekerja 

sebagai individu, berupa suatu kondisi yang mengharuskannya 

melaksanakan pekerjaan secara maksimal. Motivasi ekstrinsik adalah motif-

motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. 

Sebagai contoh itu seseorang itu belajar,karena tahu besok paginya akan 

ujian dengan harapan akan mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipuji 

oleh pacarnya,atau temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin 

mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik,atau agar 

mendapat hadiah. Jadi kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang 

dilakukannya, tidak secara langsung bergayut dengan esensi apa yang 

dilakukannyn itu.  

 

  E.2. Membaca 

Membaca merupakan kebutuhan manusia. Pada umumnya, aktivitas 

membaca dapat dilakukan seseorang yang mendapatkan pendidikan membaca di 

suatu lembaga pendidikan. Aktivitas ini dapat membuka tabir masa silam, 

memahami dan menelaah sesuatu yang terjadi pada masa kini, bahkan melalui 
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aktivitas membaca seseorang dapat memprediksi suatu kondisi yang akan terjadi. 

Dalam perkembangan terkini, kegiatan membaca sering dijadikan sebagai dasar 

untuk melakukan suatu aktivitas yang harus dilakukan berdasarkan informasi 

yang diperoleh dari membaca. 

Membaca merupakan salah satu aktivitas yang paling penting bagi 

kehidupan manusia. Aktivitas membaca memfasilitasi dan menjadi penunjang 

kelangsungan berbagai bidang kehidupan karena banyak sekali aktivitas atau 

kegiatan lainnya yang bergantung pada aktivitas membaca, misalnya belajar atau 

bekerja (Ampuni, 1998). Keterampilan membaca merupakan keterampilan dasar 

yang mempengaruhi dan berperan penting dalam penguasaan keterampilan 

lainnya karena melalui membaca terjadi transfer informasi, pengetahuan dan 

wawasan. 

Schmitt dan Viala (Madiyant, 1993) membagi definisi membaca dalam 

pengertian khusus dan umum. Membaca dalam arti khusus adalah suatu upaya 

mengurai teks tulis tetapi dalam arti yang lebih luas, membaca adalah suatu 

kegiatan mengobservasi suatu jaringan tanda sebagaimana karakteristiknya untuk 

tujuan membongkar maknanya sehingga wajar apabila kegiatan ini meluas 

menjadi membaca suatu gambar, lukisan, grafik dan sebagainya. 

Membaca sebetulnya merupakan kegiatan membunyikan kata-kata yang 

tersaji dalam bentuk teks. Jika seorang anak yang masih sangat muda sudah dapat 

mengarahkan pandangannya pada bacaan dari kiri ke kanan, berarti ia telah 

memahami arah membaca serta mengetahui bahwa teks tersebut memiliki arti 

atau pesan tersendiri (Byrnes, 2001). Pendapat Byrnes ini tentu hanya valid untuk 

negara-negara yang orientasi membacanya dimulai dari kiri ke kanan, dan tidak 
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valid untuk negara dengan orientasi membaca yang lain seperti Arab atau Jepang. 

Adapun definisi membaca secara ilmiah menurut salah satu tokoh yang bernama 

Snow adalah: 

Suatu proses pemberian makna pada materi yang tercetak dengan 

menggunakan pengetahuan tentang huruf-huruf tertulis dan 

susunan suara dari bahasa oral untuk mendapatkan pengertian. 

 

Dari definisi diatas, tampak bahwa membaca membutuhkan pemahaman 

dari apa yang tertulis. Secara lebih rinci, proses membaca merupakan proses yang 

kompleks, mulai dari melihat bentuk-bentuk alfabet, memaknai, dan mencoba 

memahaminya melalui berbagai proses berpikir seperti analisis dan sintesis.. 

Semua kegiatan tersebut melibatkan pengalaman masa lalu dan kerangkaberpikir 

(mindset) yang telah dipelajari agar dapat diperoleh sebuah pemahaman. 

Aktivitas membaca baik dalam arti umum atau khusus tidak mungkin 

terlepas dari aktivitas berpikir karena kedua aktivitas ini berpusat pada organ fisik 

yang sama yaitu otak sebagai pusat fungsi kognitif manusia. Individu yang 

melakukan aktivitas membaca secara otomatis juga menggerakkan fungsi 

berpikirnya. Matlin (Ampuni, 1998) berpendapat bahwa membaca merupakan 

aktivitas yang melibatkan sejumlah kerja kognitif termasuk persepsi dan kognisi. 

Membaca meliputi banyak berpikir (de Bono, 1990) sehingga melalui aktivitas 

membaca, individu juga menggerakkan dan mengaktifkan proses berpikirnya. 

Kaitan antara aktivitas membaca dan berpikir ini semakin ditegaskan lagi oleh 

Taryadi yang mengutip pendapat Karlina Leksono (Darmanto, 2001) yang 
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menyatakan bahwa membaca dan menulis merupakan bagian yang 

memungkinkan perkembangan penalaran individual, pemikiran kritis independen, 

pembangkitan kepekaan terhadap kemanusiaan. 

“Anda adalah apa yang Anda baca” ( you are what you read). Pepatah ini 

tidak hanya menunjukkan peran penting aktivitas membaca dalam memfasilitasi 

kelangsungan aktivitas lainnya dalam kehidupan manusia melainkan juga 

menegaskan peranan penting membaca dalam mengkonstruksi identitas individu, 

dalam hal ini, si pelaku aktivitas pembaca. Seseorang biasanya secara otomatis 

diberi label sesuai dengan preferensi bacaannya, misalnya seseorang dilabeli 

‘berhaluan kiri’ apabila dia banyak mengkonsumsi buku-buku beraliran ‘kiri’. 

Pendapat yang wajar bila menilik bahwa seseorang tidak mungkin terlepas dari 

jenis bacaan yang dikonsumsinya karena apa yang dibacanya menjadi salah satu 

tolak ukur dari minat, paradigma pemikiran dan kapasitas intelektualnya. 

Perbedaan jenis bacaan yang dikonsumsi tidak hanya mencerminkan 

identitas pembacanya melainkan juga mengindikasikan tujuan yang ingin dicapai 

melalui aktivitas membaca, misalnya membaca untuk menambah pengetahuan 

dan informasi atau hanya sekedar untuk tujuan kesenangan. Tujuan untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui aktivitas membaca pun akan 

tercapai bila individu memilih bacaan yang tepat, yaitu bacaan yang mampu 

merangsang kemampuan induksi, deduksi, observasi dan evaluasi yang 

merupakan sejumlah aspek kemampuan berpikir kritis. 

Jenis bacaan umumnya terbagi menjadi jenis bacaaan fiksi dan non fiksi. 

Bacaan fiksi merupakan karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi walaupun 

isinya menyerupai kenyataan seperti cerpen, komik atau novel sedangkan 
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bacaaan non fiksi berisi pernyataan atau kenyataan sesungguhnya seperti 

karangan ilmiah, essai atau laporan penelitian. Kegiatan membaca bacaan non 

fiksi yang berorientasi pada pengetahuan dan informasi akan lebih membiasakan 

dan merangsang individu untuk berpikir kritis bila dibandingkan bacaan fiksi 

yang, tanpa mengecilkan manfaatnya, lebih berorientasi untuk kesenangan dan 

hiburan (Salindri, 1996). 

 

E.3. Media Massa 

  Media massa merupakan salah satu dari sekian banyak sarana komunikasi 

yang ada. Media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan kepada 

khalayak, bukan untuk sekelompok orang tertentu. Ada beberapa jenis media 

massa menurut Mc. Quail (1989:11), yaitu media yang berorientasi pada aspek: 

(1) penglihatan (verbal visual) misalnya media cetak, (2) pendengaran (audio) 

misalnya radio dan tape recorder, verbal vocal; dan (3) pada pendengaran dan 

penglihatan (televisi, film, video) yang bersifat verbal visual lokal. 

  Media massa menurut Effendy, (1999:62) merupakan media yang mampu 

menjangkau khalayak yang jumlahnya relatif banyak, heterogen serta berpencar-

pencar. Media tersebut meliputi: Televisi, radio, dan film dengan ciri yang utama 

yaitu menimbulkan keserempakan dan keserentakan bagi khalayaknya. 

  Media telah menjadi kebutuhan yang utama bukan saja bagi individu 

untuk memperoleh informasi dan gambaran realitas sosial, tetapi juga bagi suatu 

kelompok masyarakat karena media mampu menyuguhkan berbagai informasi 

yang disajikan dalam bentuk berita dan hiburan. 
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  Hadirnya media massa menjadi penting ketika dihadapkan pada realitas 

sosial yang ada dalam masyarakat. Mc Quail (1989:3) menyebut dalil penting 

media massa, yaitu: 

a. Media massa merupakan industri yang berubah dan berkembang menciptakan 

lapangan kerja, barang dan jasa serta menghidupkan industri lain yang terkait, 

media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan dan norma-

norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi 

lainnya. Di lain pihak institusi media diatur oleh masyarakat. 

b. Media massa merupakan sumber kekuatan alat kontrol, manajemen dan 

inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti 

kekuatan dan sumber daya lainnya. 

c. Media merupakan lokasi ( forum) yang semakin berperan untuk menampilkan 

peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat baik yang bertaraf nasional maupun 

internasional. 

d. Media seringkali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan bukan 

saja dalam pengertian tata cara, mode, gaya hidup dan norma-norma. 

e.   Media telah menjadi sumber hidup yang dominan bukan saja sebagai individu 

untuk memperoleh gambaran atau citra realitas sosial, tetapi juga bagi 

masyarakat dan kelompok secara kolektif bahwa media menyuguhkan nilai-

nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dalam berita dan hiburan. 

Media massa (mass media) singkatan dari media komunikasi massa dan 

merupakan channel of mass yaitu saluran, alat atau sarana yang dipergunakan 
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dalam proses komunikasi massa. Menurut Romli (2003 : 5) dalam Jurnalistik 

Terapan menerangkan karakteristik media massa meliputi sebagai berikut : 

1. Publisitas, disebarluaskan kepada khalayak. 

2. Universalitas, kesannya bersifat umum. 

3. Perioditas, tetap atau berkala. 

4. Kontinuitas, berkesinambungan. 

5. Aktualitas, berisi hal-hal baru 

Isi media massa secara garis besar terbagai atas tiga kategori : berita, opini, 

feature. Karena pengaruhnya terhadap massa (dapat membentuk opini publik), 

media massa disebut “kekuatan keempat” (The Four Estate) setelah lembaga 

eksekutif, legistatif, yudikatif. Bahkan karena idealisme dengan fungsi sosial 

kontrolnya media massa disebut-sebut “musuh alami” penguasa.  

Media yang termasuk kedalam kategori media massa adalah surat kabar, 

majalah, radio, TV dan film. Kelima media tersebut dinamakan “The Big Five Of 

Mass Media” (lima besar media massa), media massa sendiri terbagi dua macam, 

media massa cetak (printed media), dan media massa elektronik (electronic 

media). Yang termasuk media massa elektronik adalah radio, TV, film (movie), 

termasuk CD. Sedangkan media massa cetak dari segi formatnya menurut Romli 

(2003: 5) dibagi menjadi enam yaitu : 

1. Koran atau surat kabar (ukuran kertas broadsheet atau ½ plano) 

2. Tabloid (½ broadsheet) 

3. Majalah (½ tabloid atau kertas ukuran polio atau kuarto) 
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4. Buku (½ majalah) 

5. Newsletter (polio atau kuarto, jumlah halaman lazimnya 4–8 halaman) 

6. Buletin (½ majalah jumlah halaman lazimnya 4–8) 

 

E.3.1. Media Cetak 

Dalam komunikasi massa seorang komunikator menggunakan sebuah alat 

atau media untuk menyampaikan pesan komunikasinya. Sesuai dengan sifatnya, 

menurut Palapah dan Syamsudin (1983:70)  media dapat dibagi ke dalam 2 

kategori, yakni : 

a. Media Umum, adalah media yang dapat dipergunakan oleh segala 

bentuk komunikasi, baik komunikasi persona, komunikasi kelompok 

dan komunikasi massa. 

b. Media Massa. adalah media yang khusus digunakan dalam komunikasi 

massa. Media massa yang sudah disepakati oleh para sarjana. karena 

benar - benar mempunyai karakteristik massa ialah : pers, radio, film, 

dan televisi.  

Saat menyusun strategi komunikasi sifat dari media yang akan digunakan 

harus benar - benar mendapat perhatian, karena erat sekali kaitannya dengan 

khalayak yang akan diterpa. 

Pers dalam arti yang terbatas adalah meliputi : surat kabar dan majalah. 

Sedangkan Pers dalam arti yang luas adalah meliputi segala barang yang dicetak, 

ditujukan untuk umum atau suatu publik tertentu. Dengan demikian pers dalam 
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arti luas ini adalah meliputi : surat kabar, majalah, buku pamflet dan segala 

macam barang cetakan yang ditujukan untuk menyalurkan komunikasi massa. 

Menurut menurut Palapah dan Syamsudin (1983:73)  sifat periodisitasnya, 

surat kabar dibagi ke dalam 2 jenis. yakni: 

1.   Daily newspaper / surat kabar harian 

2.   Weekly newspaper / surat kabar mingguan 

Sedangkan secara garis besar majalah dapat diklasifikasikan pada : 

a. Mass magazine, adalah majalah yang ditujukan untuk semua golongan. 

jadi merupakan majalah umum. Untuk general publics, misalnya : 

Newsweek. Time, dan sebagainya. 

b. Class magazine, adalah majalah yang ditujukan untuk high class / 

middle class. Isinya mengenai bidang - bidang tertentu. C'lass 

Magazine ini dapat dibagi ke dalam 3 golongan, misalnya: 

1. Quality Magazine, yaitu majalah yang mementingkan mutu isinya 

dan karena itu hanya ditujukan kepada mereka yang terpelajar. 

Contoh : majalah -majalah ilmiah. 

2. Idea Magazine, yaitu ditujukan kepada para terpelajar. terutama 

mengenai konsepsi - konsepsi tertenru. misalnya dalam bidang -

bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. 

3. Sophisticated, yaitu majalah yang memuat peristiwa peristiwa yang 

menarik dan menggairahkan. humor, dan sebagainya dan ditujukan 

kepada para pembaca tertentu. 
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c. Specialised Magazine, yaitu sebagaimana namanya, adalah majalah 

khusus dan ditujukan kepada para pembaca yang khpsus. umpamanya 

hanya mengkhususkan bidang - bidang tertentu: teknik, pertanian, 

industri, perdagangan, komunikasi, olah raga, agama, musik, film, 

pendidikan dan sebagainya. 

 

E.4. Surat Kabar 

Surat kabar merupakan media komunikasi massa yang sangat penting. 

Sebab surat kabar memiliki nilai dan peranan tersendiri dalam kehidupan manusia. 

Kelebihan surat kabar ialah bahwa berita yang disajikan dapat dibaca kapan saja 

dan secara berulang-ulang, selain dapat disajikan bukti otentik. 

Surat kabar memuat serba-serbi pemberitaan meliputi bidang politik, 

ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Menurut Gunadi (1998: 112) 

dalam Himpunan Istilah Komunikasi, surat kabar baik yang terbit harian, 

mingguan, atau bulanan memiliki fungsi: 

a. Penyebar informasi 

b. Arena pendidikan 

c. Arena hiburan 

d. Bisnis 

e. Kontrol sosial  

Surat kabar Prototipe pertama kali diterbitkan di Bremen Jerman setelah 

ditemukannya mesin cetak oleh Johann Guternberg di Jerman tahun 1450. Di 
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Indonesia, Bataviase Nouvelles merupakan surat kabar pertama di Indonesia yang 

terbit pada tahun 1744 dan menjadi surat kabar pertama pula yang dibredel. 

Setelah pembredelan tersebut, muncul surat kabar – surat kabar yang menghiasi 

dunia pers Indonesia. 

Dilihat dari ruang lingkupnya, surat kabar dikelompokkan pada berbagai 

kategori yaitu nasional, regional, dan local. Ditinjau dari bentuknya, ada dua 

bentuk diantaranya surat kabar dan tabloid. Sedangkan dilihat dari bahasa yang 

digunakan, ada surat kabar yang berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa 

daerah. 

E.4.1.  Fungsi Surat Kabar 

Menurut Teguh Meinanda (1981:47) dalam Pengantar ilmu Komunikasi 

dan Jurnalistik, surat kabar memiliki empat fungsi dalam penyebarannya kepada 

khalayak. Dimana fungsi tersebut menyangkut aspek kehidupan khalayak, yaitu : 

a. Publishing the news 

Berita harus disiarkan secara lengkap, sebab kalau tidak pembaca merasa 

tidak puas. Dan hal ini tidak memenuhi fungsi surat kabar, karenanya surat 

kabar harus menyiarkan secara keseluruhan suatu peristiwa yang benar. 

b.  Commenting on the news 

Dengan fungsi ini memungkinkan pembaca menemukan maksud suatu 

berita dan apa yang ditanggapi oleh orang lain tentang berita tersebut. Cara 

memenuhi fungsi yaitu: 
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1) Tajuk rencana. Tajuk rencana ini merupakan tempat pembaca dapat 

mengharapkan opini dari redaksi, juga dimana pembaca merasa 

sadar bahwa mereka sedang  

membaca apa yang menjadi pendapat dari pada surat kabar terhadap 

suatu peristiwa. 

2) Colomnis. Berbeda dengan tajuk rencana yang menyajikan opini dari 

redaksi, colomnis menyajikan pendapat dari seseorang yang menulis 

colom tersebut. 

c.  Entertaining readers 

Banyak hasil penelitian yang menunjukan bahwa artikel-artikel dalam 

surat kabar banyak dibaca oleh para pembaca surat kabar, karena artikel-

artikal tersebut dapat memberikan hiburan kepada para pembacanya. 

Selain artikel ada juga yang dapat memberikan sifat hiburan kepada para 

pembacanya, yaitu seperti cerita gambar, cerita pendek, teka-teki, dan 

sebagainya. 

d.  Helping readers 

Surat kabar dapat menolong pembacanya tentang sesuatu hal atau dapat 

disebut juga dengan “tips”. 

E.4.2. Ciri-Ciri Surat Kabar 

Dalam buku  Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi karya (1989: 91) Onong 

Uchjana Effendy menyebutkan empat ciri dari surat kabar, yaitu: 

1. Publisitas 
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Publisitas adalah penyebaran kepada publik atau khalayak. Karena 

diperuntukkan khalayak, maka sifat surat kabar adalah umum. Isi surat 

kabar terdiri dari berbagai hal yang erat kaitannya dengan kepentingan 

umum. Ditinjau dari segi lembarannya jika surat kabar mempunyai 

halaman yang banyak, isinya juga dengan sendirinya pula akan 

memenuhi kepentingan khalayak yang lebih banyak. 

2. Periodisitas 

Periodisitas adalah ciri surat kabar yang kedua. Keteraturan terbitnya 

surat kabar bisa satu kali sehari, bisa dua kali sehari, dapat pula satu 

kali atau dua kali seminggu. Periodisitas surat kabar berbeda dengan 

penerbitan buku yang tidak disebarkan secara periodik meskipun 

isinya menyangkut kepentingan umum. 

3. Universalitas 

Yang dimaksud dengan universalitas ialah kesemestaan isinya, aneka 

ragam dan dari seluruh dunia. Sebuah penerbitan berkala yang isinya 

mengkhususkan diri pada suatu profesi tidak dapat dikatakan sebagai 

surat kabar. Sebab isinya hanya mengenai suatu aspek kehidupan saja. 

4. Aktualitas 

Aktualitas, menurut kata asalnya, berarti “kini” dan “keadaan 

sebenarnya”. Kedua kata tersebut sangat erat kaitannya dengan berita. 

Tetapi yang dimaksudkan dengan aktualitas sebagai ciri surat kabar 

adalah pertama, yakni kecepatan laporan, tanpa menyampingkan 

pentingnya kebenaran berita.  
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Keempat ciri surat kabar diatas sudah menampakkan kelebihan dari surat 

kabar sendiri. Namun, Lukiati Komala Erdinaya dalam bukunya Komunikasi 

Massa Sebagai Pengantar menambahkan satu ciri lagi surat kabar, yaitu 

terdokumentasi. Dari berbagai fakta yang disajikan surat kabar dalam bentuk 

berita atau artikel, dapat dipastikan ada beberapa diantaranya yang oleh pihak-

pihak tertentu dianggap penting untuk diarsipkan atau di buat kliping. 

E.5. Surat Kabar sebagai Medium Komunikasi Massa 

Keberadaan surat kabar dalam masyarakat dirasakan semakin penting 

sebagai sarana memenuhi kebutuhan akan informasi. Dalam perkembangan 

masyarakat yang semakin pesat dan kompleks menjadikan informasi sebagai 

salah satu kebutuhan hidup.  

Surat kabar merupakan kata bahasa Indonesia untuk bahasa Inggris 

newspaper. Sebutan surat kabar karena pada awal keberadaanya hanya berisi 

kabar atau berita. Sedangkan sebutan koran berasal dari bahasa Belanda Krant, 

atau bahasa Perancis Courant.  Pada umumnya masyarakat telah mengetahui apa 

yang dimaksud dengan surat kabar yaitu lembaran-lembaran yang berisi kabar, 

dicetak secara rutin/ periodik, serta sekurang-kurangnya terbit seminggu sekali 

(Juyoto,2001: 18). 

Sedangkan menurut Wahyu Wibowo (2007: 14), koran atau surat kabar 

merupakan penerbitan berkala yang terbit setiap hari berisikan artikel, berita 

langsung (straight news) dan iklan.  
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Surat kabar termasuk dalam media massa cetak. Surat kabar sebagai media 

massa memiliki beberapa karakteristik, seperti yang diutarakan oleh Onong 

Uchjana Effendi (1981) dalam Winarni (2003: 32-33) sebagai berikut: 

1. Publisitas maksudnya adalah surat kabar diperuntukkan untk 

publik, berita, tajuk rencana, artikel, dan Iain-lain. 

2. Uneversalitas, menunjukkan bahwa isi dari surat kabar beraneka 

ragam. 

3. Pesan atau isi dari surat kabar meliputi seluruh aspek kehidupan 

manusia seperti masalah sosial, budaya, pendidikan, agama, adan 

yang lainnya baik yang bersifat local, nasional, bahkan internsonal. 

4. Periodiksitas, menunjukkan keteraturan terbitnya, baik harian, 

mingguan, dwi mingguan dan seterusnya. 

5. Aktualitas, menunjuk pada "kekinian" atau "terbaru" dan "masih 

hangat". 

6. Fakta atau peristiwa penting setiap hari berganti dan perlu 

dilaporkan, sementara itu public pun memerlukan informasi tersebut. 

Kelebihan dari media cetak, terutama surat kabar adalah dapat dibaca 

kapan saja, dimana saja, dan berulang-ulang, bahkan bisa dijadikan bukti otentik. 

Berlawanan dengan media massa elektronik yaitu televisi dan radio, jika kita 

ketinggalan informasi yang telah disiarkan, maka kita tidak memutar informasi 

yang telah disiarkan. Berbeda halnya dengan teknologi informasi yang baru yaitu 

internet, media massa ini telah menyediakan hal yang sangat kompleks, baik 
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menurut waktu, dan tempat. Berdasarkan fungsi dan kelebihannya tersebut, maka 

surat kabat (koran) disebut sebagai salah satu medium komunikasi massa. 

 

F. Definisi Konseptual 

1. Motivasi Membaca 

Robbins, S. P., (1996) mendefinisikan motivasi sebagai suatu kerelaan 

untuk berusaha seoptimal mungkin dalam pencapaian tujuan organisasi 

yang dipengaruhi oleh kemampuan usaha untuk memuaskan beberapa 

kebutuhan individu. Sedangkan membaca merupakan aktivitas membunyi 

kata dalam sebuah rangkaian cerita, deskripsi atau kalimat. Jadi motivasi 

membaca merupakan suatu kerelaan atau dorongan dalam membaca untuk 

memenuhi kebutuhan individu. 

2. Rubrik 

Rubrik adalah kepala karangan dalam surat kabar atau ruangan khusus 

dalam koran (majalah, dsb). Jadi rubrik For Her adalah ruang yang 

disediakan Jawa Pos dalam surat kabarnya yang berisikan tentang cerita 

atau kisah pengalaman hidup wanita. Jadi rubrik For Her ini 

disegmentasikan untuk kaum wanita. 

3. Surat Kabar 

Surat kabar merupakan kata bahasa Indonesia untuk bahasa Inggris 

newspaper. Sebutan surat kabar karena pada awal keberadaanya hanya 

berisi kabar atau berita. Sedangkan sebutan koran berasal dari bahasa 

Belanda Krant, atau bahasa Perancis Courant.  Pada umumnya masyarakat 

telah mengetahui apa yang dimaksud dengan surat kabar yaitu lembaran-
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lembaran yang berisi kabar, dicetak secara rutin/ periodik, serta sekurang-

kurangnya terbit seminggu sekali (Juyoto,2001: 18). 

 

 

 

G. Metode Penelitia 

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.  

Jalaludin Rakhmat (2004; 25) mengatakan bahwa tujuan dari penelitian 

deskriptif ini: (1) mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan 

gejala yang ada, (2) mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi-kondisi 

praktek yang berlaku, (3) membuat perbandingan atau evaluasi, (4) menentukan 

apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar 

dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu 

yang akan datang. Sebagai dasar penelitian, digunakan pendekatan naturalistik, 

dimana data yang akan dihasilkan nantinya bersifat deskriptif, dengan jenis data 

kualitatif. 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang 

yang berlokasi di Jl. Raya Tlogomas 246 Malang, khususnya pada 
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mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik (FISIP)   

2. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswi UMM Jurusan 

Ilmu Komunikasi konsentrasi Jurnalistik. Teknik pengambilan informan 

dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. 

Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan 

cara mengambil subyek bukan berdasarkan strata, random atau daerah 

tetapi berdasarkan atas tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penentuan 

informan itu adalah untuk memudahkan bagi peneliti dalam mengambil 

ataupun menggali data yang diperlukan. Kriteria dalam penelitian ini 

adalah mahasiswi yang sering membaca Rubrik For Her di Jawa Pos 

minimal lebih dari 10 kali dalam 1 bulan pada kurun waktu 3 bulan 

terakhir. Peneliti mengasumsikan apabila mahasiswi tersebut membaca 

lebih dari 10 kali berarti mereka bisa dikatakan sudah menyukai rubrik For 

Her  

Berdasarkan kriteria informan tersebut, peneliti mendapatkan 4 

mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2008 konsentrasi Jurnalistik 

yang telah memenuhi kriteria informan. Berikut nama-nama informan 

yang telah memenuhi kriteria informan: 

1. Nama : Ketut Setefi Savitri 

NIM : 08220028 

TTL : Sampit, 28 Juni 1990 
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2. Nama : Kholifatul Adha 

NIM : 08220321 

TTL : Mojokerto, 14 Juli 1989 

 

3. Nama : Meitara Sukmaningtyas 

NIM : 08220042 

TTL : Tarakan, 04 Mei 1990 

4. Nama : Suci Prima Yousa 

NIM : 08220035 

TTL : Pariaman, 15 September 1990 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. 

Wawancara yaitu percakapan terstruktur yang memiliki tujuan tertentu 

antara dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai, disamping 

percakapan tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi 

yang lebih lanjut dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan tujuan 

memperoleh data yang menyeluruh dan mendalam mengenai motivasi 

mahasiswi membaca rubrik For Her di Jawa Pos  dengan wawancara 

mendalam (in-depth interview). Dalam wawancara ini peneliti 

menggunakan wawancara tidak terstruktur (unstructured interview). Pada 

prinsipnya penelitian ini tidak menggunakan pedoman wawancara yang 
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telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan dan tidak keluar dari focus penelitian. 

 

4. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan peneliti menggunakan teknik 

analisa deskriptif kualitatif. Teknik analisa yang digunakan peneliti 

berguna sebagai alat untuk menafsirkan dan menginterpretasikan apa saja 

motivasi mahasiswi dalam membaca rubrik For Her di koran Jawa Pos 

tersebut. Adapun tahapan analisis data ini adalah: 

1. Pengumpulan data yang terdiri dari: 

a. Mengedit data, yaitu memeriksa data yang terkumpul apakah 

sudah lengkap dan benar sehingga siap untuk diproses lebih 

lanjut. 

b. Mengkode data, yakni data yang terkumpul diberi kode tertentu 

dan dikelompokkan. 

c. Klasifikasi data, yakni menyeleksi data yang terkumpul sesuai 

dengan sumber data masing-masing 

2. Pengelolaan dan penyajian data, yakni setelah data terkumpul 

diklasifikasikan dengan macam kebutuhan, kemudian dilakukan 

pengelolaan data dengan cara mengklasifikasikan dalam bentuk uraian. 



33 

 

Pengembangan dan pengambilan alternative, yakni setelah data 

diolah maka diambil beberapa alternative yang terbaik atau dijadikan 

sebagai bahan penyampaian informasi dan pengambilan keputusan 

(Moleong 190:2007) 

 

5. Teknik Keabsahan Data 

Teknik untuk memeriksa keabsahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu (Moleong, 2007: 330). 

Triangulasi yang dipilih yaitu triangulasi sumber yang berarti 

membandingkan data dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. (Moeloeng, 2007:330) 

 

 

 


