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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

 Media massa merupakan suatu sumber informasi dalam kehidupan 

moderen, karena media massa dianggap sebagai sumber berita dan juga hiburan. 

Majalah menjadi salah satu jenis media massa yang membawa pesan-pesan 

persuasif. Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini penyebaran majalah tidak 

hanya tertuju kepada masyarakat lokal saja akan tetapi juga di masing-masing 

negara, bahkan di seluruh dunia.  

 Mesin media massa cetak dibawa VOC pertama kalinya pada abad ke-17 

di Indonesia dan memulai sejarah penerbitan pers di Indonesia. Sejak itu pula 

bermunculan berbagai jenis media cetak di Indonesia. Majalah sebagai salah satu 

media massa cetak yang telah berkembang dengan pesat, hal ini bisa dilihat dari 

munculnya majalah yang tidak hanya bersifat umum, namun juga khusus 

(Wikipedia 2013).  

 Majalah adalah sebuah penerbitan berkala (buku harian) yang terbit secara 

teratur dan sifat isinya tidak menampilkan pemberitaan atau sari berita, melainkan 

berupa artikel, atau bersifat pembahasan yang menyeluruh dan mendalam. 

Majalah digolongkan bedasarkan pangsa pasarnya yaitu jenis kelamin, usia, hobi, 

minat, dan sebagainya. Majalah juga digolongkan berdasarkan sifat atau misinya 

yaitu majalah berita, majalah hiburan, majalah berbahasa daerah dan majalah 

agama (Junaedhi 1995, 14). 
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 Media cetak dalam bentuk majalah telah lama dikenal masyarakat. Media 

cetak dalam hal ini majalah, merupakan sarana komunikasi yang dapat 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi selengkap dan semenarik mungkin. 

Informasi-informasi yang terdapat pada majalah dikemas sedemikian rupa dalam 

aneka bentuk publikasi sepertu liputan berita, liputan khusus, feature, iklan, 

advetorial, dan lainnya sehingga menjadi terlihat menarik.  

 Keunggulan dari majalah, yaitu bisa menarik karena kemampuannya 

dalam menguasai waktu, informasi yang dipublikasikan tersebut bisa disimpan 

tanpa harus melakukan perekaman sebagaimana dalam media penyiaran, dan 

kemudian informasi tersebut bisa mudah didapatkan kembali ketika diperlukan. 

Dengan demikian media cetak bukan menjadi media komunikasi, informasi, dan 

persuasi yang lewat begitu saja sebagaimana yang terjadi dalam media massa 

siaran baik radio maupun televisi. Di sinilah letak kekuatan media cetak 

khususnya majalah. 

 Di Indonesia, terdapat banyak variasi dari jenis majalah yang semakin 

berkembang, seperti majalah wanita, majalah musik, majalah remaja, majalah 

otomotif, dan lain-lainnya yang dibuat sesuai dengan target pembacanya. Seiring 

dengan berjalannya waktu, media cetak di Indonesia terutama majalah, semakin 

berkembang. Peningkatan ini juga dibarengi dengan variasi topik yang dibahas 

oleh masih-masing majalah yang semakin beragam, dari mulai majalah olahraga, 

politik, ibu dan anak, kesehatan, hingga gaya hidup dan kecantikan. Dalam buku 

Mass Communication: Living in a Media World, Hanson (2005) mengatakan: 

      One of the biggest categories of constumer magazines consists of those targeted at 

 women. 
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 Remaja yang dalam hal ini berada dalam usia 12 sampai 21 tahun, sedang 

mengalami masa peralihan dari anak-anak ke dewasa dan perkembangan pesat 

dalam aspek intelektual, serta psikologis. Transformasi intelektual dari cara 

berfikir remaja ini memungkinkan mereka tidak hanya mampu mengintegrasikan 

dirinya ke dalam masyarakat dewasa, tapi juga merupakan karakteristik yang 

paling menonjol dari semua priode perkembangan.  

 Masa remaja merupakan priode transisi yang penting dalam pemikiran 

kritis karena kognisi semacam itu mengalami perubahan seiring dengan 

meningkatnya kecepatan, otomatisasi, dan kapasitas untuk memperoses informasi, 

isi pengetahuan yang lebih luas, rentang yang lebih luas dan spontanitas dalam 

menggunakan strategi (Santrock 2007, 170). Berfikir kreatif adalah kemampuan 

untuk berfikir dalam cara yang baru dan tidak biasa dan menemukan solusi yang 

unik terhadap masalah.  

 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan informasi 

mendukung berkembangannya industri media massa yang semakin pesat. 

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana masyarakat memenuhi 

kegunaan dan gratifikasinya lewat media massa. 

   Teori Uses & Grafitifactions menjelaskan tentang bagimana penggunaan 

dan gratifikasi para pengguna media. Teori ini juga ini menyatakan bahwa 

pengguna media memainkan peran aktif dalam memilih dan menggunakan media. 

Pengguna media menjadi bagian yang aktif dalam proses komunikasi yang terjadi 

serta berorientasi pada tujuannya dalam media yang digunakannya (Blumler, 

Gurevitch, & Katz 1974; West & Turner 2010). Seperti yang dikutip dari buku 

West & Turner (2007, 424): 
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      Most of us actively engage the media when making choices about what  

 to do at different times in our lives. 

 Teori Uses and Gratifications ini juga menjelaskan bahwa, khalayak itu 

aktif, bukanlah penerima pasif atas apapun yang media siarkan, karena mereka 

memilih dan menggunakan isi program. Selain itu, masyarakat secara bebas untuk 

menyeleksi media dan isinya yang terbaik yang bisa mereka gunakan untuk 

memuaskan kebutuhannya. Media juga bukanlah satu-satunya sumber pemuasan 

kebutuhan, karena orang bisa menyadari kepentingan dan motifnya dalam kasus 

tertentu. 

 Artinya, Teori Uses and Gratifications mengasumsikan bahwa pengguna 

mempunyai pilihan alternatif dalam memuaskan kebutuhannya. Berdasarkan teori 

tersebut, maka terdapat banyak alasan khalayak untuk memilih majalah demi 

memenuhi informasi yang mereka butuhkan, mengingat faktor dan unsur yang 

dimiliki oleh majalah ini. Jika rubrik-rubrik di majalah tertentu mampu 

menyajikan artikel yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pembacanya, 

maka keberadaan rubrik tersebut dapat diterima. Sebaliknya, jika rubrik-rubrik di 

majalah tersebut tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pembacanya, maka 

mereka akan memilih majalah lain agar dapat memenuhi dan memuaskan 

kebutuhannya. 

 Di tengah berkembangnya industri media cetak, dan banyaknya majalah 

franchise dari luar negeri, majalah Gogirl yang merupakan media cetak dengan 

segmen perempuan remaja hadir di tahun 2005. Terlihat dari sampulnya, majalah 

yang menggunakan model internasional di setiap edisinya ini terkesan seperti 

majalah franchise lainnya, yang membahas tentang kecantikan, fashion, dan gaya 

hidup. Tetapi setelah ditelisik lebih dalam, majalah ini memiliki banyak artikel 
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yang membahas tentang human interest, edukasi, serta isu-isu yang sedang 

berkembang dengan gaya bahasa yang popular dan mudah dimengerti oleh 

kalangan remaja. Majalah Gogirl hadir sebagai sebuah majalah remaja asli dari 

anak negeri sebagai penyegaran dari majalah remaja perempuan lainnya. 

 Dikutip dari situs Gogirlmagz.com, majalah dengan tagline Magazine For 

Real ini ingin menjadi majalah yang lebih real. Menciptakan feature-feature dan 

tips yang lebih realistis dengan kehidupan sehari-hari, halaman-halaman fashion 

yang lebih wearable, menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku, dan dikemas 

dalam ukuran yang lebih praktis (Gogirlmagz1 2013). 

 Dikutip dari sebuah artikel di Wolipop Detik yang ditulis oleh Ine 

Yordenaya pada tahun 2005, bahwa majalah Gogirl dengan tebal sebanyak 180 

halaman, majalah ini bisa dibilang padat berisi, karena majalah lain biasanya 

berisi sekitar 120 halaman. Selain artikel fashion, kecantikan, dan kesehatan yang 

memang sudah menjadi menu wajib sebuah majalah putri, ada juga artikel 

panjang atau feature mengenai beberapa selebritas dalam dan luar negeri 

(Wolipop Detik 2005). 

 Beberapa hal yang melatarbelakangi pemilihan majalah Gogirl pada 

penelitian ini salah satunya, karena majalah ini merupakan salah satu majalah baru 

dengan target market remaja perempuan di antara banyaknya majalah serupa 

lainnya. Jika dibandingkan secara konten yang disajikan dalam daftar isinya, 

rubrik yang majalah Gogirl sajikan tidak jauh berbeda dengan majalah remaja 

perempuan lainnya, yaitu: gaya hidup, gossip, selebritas, kecantikan, dan 

sebagainya. Tapi dalam waktu 8 tahun keberadaannya, majalah Gogirl mengalami 

perkembangan yang signifikan dan mampu menarik hati para pembacanya.  
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1.2. Identifikasi Masalah 

 Untuk melakukan penelitian kerangka Uses and Gratifications ini, peneliti 

telah memilih pendekatan penelitian kualitatif untuk mendapatkan lebih banyak 

perspektif mendalam dalam penggunaan majalah Gogirl bagi individu yang 

dipilih dan telah memenuhi kualifikasi yang sesuai. Ada beberapa masalah yang 

teridentifikasi: 

1. Majalah Gogirl mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa 

tahun terakhir, di tengah banyaknya majalah yang serupa. 

2. Berbeda dengan majalah remaja lainnya, majalah Gogirl memiliki konten 

majalah yang lebih banyak secara kuantitas dan beragam dibandingkan 

majalah remaja lainnya. 

3. Majalah Gogirl merupakan majalah lokal yang bersaing di segmen 

majalah franchise. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

1. Kegunaan seperti apa yang didapat oleh para pembaca majalah Gogirl 

dengan membaca majalah ini? 

2. Gratifikasi seperti apa yang didapat oleh para pembaca majalah Gogirl? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari apa alasan para 

pelanggan majalah Gogirl memilih majalah ini. Selain itu mengetahui kebutuhan 
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apa yang mendorong para mereka untuk berlangganan, serta gratifikasi apa yang 

didapat saat mereka membaca majalah ini. 

 

1.4.2. Kegunaan penelitian 

 Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1) Kegunaan Akademis 

Pada umumnya, teori Uses and Gratifications digunakan untuk 

mengidentifikasi kebutuhan yang dicari dan gratifikasi yang diperoleh 

masyarakat dari penggunaan media massa. Maka dari itu, penelitian ini 

juga dilakukan untuk memperkaya ilmu komunikasi bahwa teori tersebut 

juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan gratifikasi 

masyarakat dari penggunaan media massa. 

2) Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk memberi feedback bagi 

perusahaan media khususnya majalah Gogirl untuk mengidentifikasi 

kebutuhan penggunanya supaya dapat menyempurnakan layanan yang 

mereka tawarkan agar dapat terus memberikan gratifikasi pada para 

pembacanya. 

3) Kegunaan Sosial 

Kegunaan sosial penelitian ini adalah untuk membagi informasi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat mengenai media massa serta alasan dan hal-

hal yang mendorong masyarakat mengkonsumsi media massa terutama 

majalah. 
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I.6. Sistematika Penelitian 

 Untuk menyederhanakan pemahaman dari masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini serta memberikan gambaran secara sistematis, maka Peneliti 

mengelompokkan hasil penelitian ini ke dalam enam bagian dengan sistematika 

sebagai berikut: 

1) Bab I: Pendahuluan 

 Bab ini akan memberikan penjelasan yang komprehensif tentang mengapa 

 topik ini telah dipilih dan isu-isu yang ditemukan di antara topik. Bab ini 

 juga akan mencakup identifikasi masalah yang ditemukan dalam topik 

 yang akan mendasarkan proyek penelitian yang akan dilakukan. 

2) Bab II: Objek Penelitian 

Dalam bab ini Penulis akan membahas tentang objek penelitian, yaitu 

Majalah Gogirl. 

3) Bab III: Tinjauan Pustaka 

Bab ini terdiri atas penjelasan-penjelasan dari teori yang digunakan dan 

dihubungkan dengan hasil penelitian sebagai sebuah tinjauan literatur. 

4) Bab IV: Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi penjelasan mengenai metodologi penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini, misalnya metode operasionalisasi konsep, metode 

penelitian, metode pengumpulan data serta keabsahan data. 

5) Bab V: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini merupakan penjelasan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil 

tersebut. Hasil penelitian akan dimuat dalam tabel yang diperoleh dari 

pengolahan data yang akan dianalisis dengan lebih rinci dalam subbab 
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pembahasan yang dihubungkan dengan teori komunikasi sesuai dengan 

penjelasan pada Bab III. 

6) Bab VI: Penutup 

Bab ini adalah rangkuman keseluruhan penelitian dalam sebuah 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan 

penelitian, serta saran-saran Peneliti yang muncul dari diadakannya 

penelitian ini. 

 




