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Beragamnya alternatif informasi baik media cetak dan elektronik memberikan banyak cara untuk 

mengetahui perkembangan serta perubahan yang terjadi. Seiring dengan berkembangnya 

teknologi media massa saling bersaing untuk mendapatkan target sasaran dan salah satu cara 

untuk mengetahui sasaran/khalayak mereka ialah melalui analisis gaya hidup. .Dengan 

banyaknya pilihan berita yang disajikan dalam surat kabar mulai dari hiburan hingga informasi 

maka pembaca akan lebih mudah untuk memperoleh informasi atau berita sesuai dengan 

kebutuhan mereka. Namun beragamnya gaya hidup pembaca yang ditunjukkan oleh aktifitas, 

ketertarikan dan minat mereka terhadap sesuatu serta pendapat, maka mereka memiliki 

kecenderungan yang berbeda-beda pula dalam mengkonsumsi berita. Dari situlah penulis ingin 

mengetahui ada tidaknya hubungan antara gaya hidup pembaca beserta status sosial ekonomi 

mereka dan pilihan berita yang mereka baca.  

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kodya Malang dengan subjek penelitian pada pembaca 

harian pagi Jawa Pos, dengan tujuan “untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara gaya 

hidup pembaca harian pagi Jawa Pos serta dan ada tidaknya hubungan antara status sosial 

ekonomi dengan pilihan berita. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pembaca/pelanggan individu Jawa Pos yang 

mendapatkan surat kabar Jawa Pos dengan cara berlangganan sebesar 10.162 pelanggan, untuk 

pengambilan sampel digunakan Teknik Area Proporsional Sampling dengan jumlah sampel 

sebesar 100 orang pelanggan diambil berdasarkan jumlah populasi dari masing-masing wilayah 

kecamatan. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner. Teknik analisa data dalam 

penelitian ini adalah dengan teknik tabulasi silang yang menghubungkan variabel bebas dengan 

variabel terikat. 

Hasil penelitian memyimpulkan bahwa sebagian besar pembaca harian pagi Jawa Pos memiliki 

gaya hidup tinggi dan berada dalam status sosial ekonomi A. Hubungan kedua variabel bebas 

(status sosial ekonomi dan gaya hidup) dengan variabel terikat (pilihan berita) terlihat pada 

kecenderungan-kecenderungan mereka dalam memilih/membaca berita. 

Pada kategori gaya hidup tinggi responden cenderung membaca berita politik, ekonomi bisnis, 

responden pada kategori gaya hidup menengah menyukai berita-beruta ringan seperti metropolis, 

nusantara, sedangkan responden dalam kategori gaya hidup rendah merujuk pada berita-berita 

hiburan dan kriminal. Begitu juga pada SSE responden menunjukkan komposisi yang sama 

seperti halnya gaya hidup dalam hal hubungannnya dengan pilihan berita. 

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan sedikit banyak dapat membantu bagi peneliti 

berikutnya yang memiliki ketertarikan pada penelitian gaya hidup dan konsumsi khalayak 

terhadap media dan juga bagi manajemen perusahaan penerbitan pers Jawa Pos mengenai 

deskripsi pelanggan Jawa Pos terhadap kecenderungan mereka mengkonsumsi berita yang 

terdapat pada surat kabar mereka.  



 


