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ABSTRAKSI 
 
 

Zildhan Pradita, 0843010035, Motif Pembaca Pada Majalah Men’s Health 
(Studi Deskriptif Motif Pembaca Pada Majalah Men’s Health Di Surabaya) 
 

Informasi saat ini telah menjadi hal yang sangat penting dalam masyarakat 
yang semakin maju dan berkembang. Setiap orang, badan, dan organisasi berhak 
untuk memperoleh informasi untuk dapat berkembang dan berinteraksi dengan 
lingkungannya. Informasi sangatlah berharga bagi manusia karena informasi 
adalah salah satu kebutuhan bagi manusia untuk bisa mengetahui, memahami, dan 
mengerti hal-hal yang ada dan terjadi disekitarnya. Kebutuhan antara individu satu 
dengan individu yang lain berbeda sehingga motif atau aktivitas penggunaan 
media dan tujuan akhir yang diperolehpun tidak ada yang sama. Individu bebas 
dalam memilih dan menggunakan media beserta isinya atau sumber-sumber 
rujukan lain untuk mencapai tujuan akhir yaitu untuk memenuhi kebutuhannya 
akan sebuah informasi. Motif yang diteliti dalam penelitian ini yakni motif 
kognitif, identitas pribadi, motif integrasi dan interaksi sosial, motif diversi. 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui motif 
masyarakat membaca majalah Men’s Health 

Populasi dalam penelitian ini adalah member Araya Family Club Surabaya 
yakni sebuah tempat fitness yang terletak di daerah Perumahan Galaxy Bumi 
Permai yang berjumlah 150 orang responden dan teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini adalah metode non probability sampling dengan teknik 
purposive sampling. Pengumpulan data untuk penelitian disini menggunakan dua 
pendekatan yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan tabel frekuensi 

Dari hasil pengujian didapatkan hasil sebagian besar responden 
memberikan motif yang mengarahkan pada kateori tinggi baik pada motif kognitif 
dan motif identitas personal, motif integrasi dan interaksi sosial pada kategori 
sedang dan motif hiburan pada kategori rendah.  

 
Kata Kunci : Motif, Majalah Men’s Health 
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ABSTRACT 
 
 

Zildhan Pradita, 0843010035, Motive Events People Reading Men’s Health 
Magazine (Motif Descriptive Study Community Events Read Men’s Health 
Magazine in Surabaya) 
 

Information has now become very important in a society that increasingly 
developed and developing countries. Any person, agency, and organization has 
the right to obtain information in order to develop and interact with their 
environment. Information is valuable to humans because information is one of the 
need for humans to be able to know, understand, and understand the things that 
exist and its surroundings. Needs between one individual with another individual 
is different so the motive or purpose of the activity and media use diperolehpun 
end nothing is the same. Individuals are free in choosing and using the media and 
its contents or other referral sources to achieve the ultimate goal is to meet the 
need for an update. Motives are examined in this study the pattern of cognitive, 
personal identity, integration and social interaction motif, motif diversion. The 
aim of this research was to determine the motive of the people read the magazine 
Men's Health 

The population in this study are members Araya Family Club Surabaya 
fitness which is a place located in the area of Earth Permai Housing Galaxy 
totaling 150 respondents and the sampling technique in this study is a non 
probability sampling with purposive sampling technique. Data collection for the 
study here using two approaches, namely primary data and secondary data. The 
method of data analysis in this study using a frequency table 

Results obtained from the test results the majority of respondents gave 
motif that directs the higher category both cognitive motives, motives of personal 
identity, integration and social interaction patterns and motifs entertainment. 

 
Keyword: Motives, Men’s Health Magazine 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Informasi saat ini telah menjadi hal yang sangat penting dalam masyarakat 

yang semakin maju dan berkembang. Setiap orang, badan, dan organisasi berhak 

untuk memperoleh informasi untuk dapat berkembang dan berinteraksi dengan 

lingkungannya. Informasi sangatlah berharga bagi manusia karena informasi 

adalah salah satu kebutuhan bagi manusia untuk bisa mengetahui, memahami, dan 

mengerti hal-hal yang ada dan terjadi disekitarnya. Dan masyarakat akan 

memasuki suatu peradaban informasi, maka peranan dan posisi informasi menjadi 

sangat penting. 

Setiap orang, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan mempunyai 

hak  untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 

pribadi dan lingkungan sosialnya dimana informasi dan komunikasi tersebut 

menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pers, lembaga-lembaga informasi 

dan masyarakat. Untuk itu perlu dibangun dan dikembangkan jaringan informasi 

guna tersalurnya kebebasan dalam rangka memperoleh informasi. 

Komunikasi dalam kaitannya dengan masyarakat luas dapat diartikan 

sebagai komuniaksi massa, komunikasi massa adalah komunikasi melalui media 

massa modern. Dan media massa ini adalah surat kabar, film, radio dan televisi. 

Jadi yang diartikan komunikasi massa ialah penyebaran pesan dengan 

menggunakan media yang ditujukan kepada massa yang abstrak, yakni sejumlah 
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orang yang tidak tampak oleh si penyampai pesan. Pembaca surat kabar, 

pendengar radio, penonton televisi dan film, tidak tampak oleh si komunikator. 

Dengan demikian, maka jelas bahwa komunikasi massa atau komunikasi melalui 

media massa sifatnya “satu arah” (one way trafic). Begitu pesan disebarkan oleh 

komunikator, tidak diketahuinya apakah pesan itu diterima, dimengerti, atau 

dilakukan oleh komunikan (Effendy, 2004:50). 

Media menampilkan diri sendiri dengan peranan yang diharapkan, 

dinamika masyarakat akan terbentuk, media adalah pesan. Jenis media massa 

yaitu media yang berorentasi pada aspek (1) penglihatan (verbal visual) misalnya 

media cetak, (2) pendengaran (audio) semata-mata (radio, tape recorder), verbal 

vokal dan (3) pada pendengaran dan penglihatan (televisi, film, video) yang 

bersifat ferbal visual vokal (Liliweri, 2001). 

Media massa terdiri dari media massa cetak dan media massa elektronik. 

Media massa cetak terdiri dari majalah, surat kabar, buku. Sedangkan media 

massa elektronik terdiri dari televisi, radio, film, internet, dan lain-lain. Media 

cetak seperti majalah, surat kabar dan buku justru mampu memberikan 

pemahaman yang tinggi kepada pembacanya, karena ia sarat dengan analisa yang 

mendalam dibanding media lainnya (Cangara, 2005:128). 

Diantara beberapa media, media cetak memiliki ciri khas dibandingkan 

dengan media massa lainnya. Yang penting bukan hanya sifatnya yang merupakan 

media cetak, tetapi khalayak yang diterpanya bersifat aktif, tidak pasif seperti 

kalau mereka diterpa media radio, televisi dan film, Pesan melalui media cetak 

diungkapkan dengan huruf-huruf mati, yang baru menimbulkan makna apabila 
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khalayak menggunakan tatanan mentalnya (mental set) secara aktif. Karena itu 

berita, tajuk rencana, artikel, dan lain-lain, pada media cetak harus disusun 

sedemikian rupa, sehingga mudah dicerna oleh khalayak. Kelebihan media cetak 

lainnya, ialah bahwa media ini dapat di kaji ulang, didokumentasikan, dan 

dihimpun untuk kepentingan pengetahuan, serta dapat dijadikan bukti otentik 

yang bernilai tinggi (Effendy, 2000: 313-314). Keunggulan lain media cetak 

adalah kemampuanya menguasai waktu, dalam pengertian termassa yang lebih 

besar dibanding media audio visual artinya kita dapat membaca pesan yang ada di 

media cetak berapa kalipun yang kita kehendaki (Vardiansyah, 2004:104). 

Salah satu jenis media cetak adalah majalah, majalah merupakan media 

yang terbit secara berkala, yang isinya meliputi bermacam-macam artikel, cerita, 

gambar dan iklan (Djuroto, 2002:32). Majalah mempunyai fungsi menyebarkan 

informasi yang ada disekitar lingkungan masyarakat. Selain itu, memberikan 

hiburan baik dalam bentuk tekstual atau visual seperti gambar kartun maupun 

karikatur. Media verbal gambar merupakan media yang paling cepat untuk 

menanamkan pemahaman. Informasi bergambar lebih disukai dibandingkan 

dengan informasi tertulis karena menatap gambar jauh lebih mudah dan 

sederhana. Gambar berdiri sendiri, memiliki subjek yang mudah dipahami dan 

merupakan “simbol” yang jelas dan mudah dikenal (Waluyanto, 2000:128). 

Terdapat sejumlah kategori majalah, salah satunya ialah majalah khusus. 

Kategori majalah khusus ini meliputi pertumbuhan dari kebutuhan, minaty dan 

perhatian masyarakat, yang dari hari ke hari kian bertambah sesuai dengan 

peningkatan hidup keseharian yang dikehendaki masyarakat. Khalayak – khalayak 
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menginginkan majalah yang memfokuskan isinya pada soal – soal khusus pula 

seperti kesenian, kriminalitas, sejarah, sosial, seks, hal mistik, bahkan sains dan 

lain-lain (Santana K, 2005 : 97). Majalah yang mengangkat tema khusus salah 

satunya adalah Majalah Men’s Health. Majalah Men’s Health mengangkat tema 

mengenai kesehatan dan penampilan pria  

Majalah Men’s Health diterbitkan oleh Media Favorit Internasional dan 

terbit di Indonesia atas lisensi dari Rodale Inc, redaksinya sendiri di jalan HR 

Rasuna Said Kav, B 32-33 Jakarta 12910. Majalah Men’s Health terbit sebulan 

sekali. Selain tema kesehatan dan penampilan pria yang menjadi tema utama dari 

majalah Men’s Health, majalah Men’s Health juga menampilkan beberapa rubrik 

tentang pria lainnya seperti halnya sedikit dibahasa mengenai kehidupan seks pria, 

hubungan relationship dengan pasangan, otomotif dan modifikasi, dan komunitas. 

Dipilihnya Majalah Men’s Health  sebagai objek penelitian adalah karena 

adanya kelebihan majalah Men’s Health jika dibandingkan dengan majalah pria 

lainnya seperti halnya majalah Reps. Berbeda dengan majalah pria lainnya, ada 

beberapa rubrik diluar kesehatan dan penampilan pria yang ditampilkan oleh 

majalah Men’s Health seperti halnya rubrik otomotif, rubrik tentang seks atau 

rubrik tentang hobi walau tidak merubah konsep awal dari majalah Men’s Health 

sebagai majalah kesehatan pria. Hal tersebut berbeda dengan majalah pria lainnya 

seperti Reps yang hanya menampilkan mengenai penampilan dan kesehatan pria 

khususnya dalam hal pembentukan tubuh pria. Men’s Health juga memiliki 

kelebihan karena telah mendapatkan lisensi dari Rodale Inc sebagai pemegang 

lisensi dairi majalah Men’s Health di Amerika  
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Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa pada dasamya setiap individu 

memiliki kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan antara individu satu dengan 

individu yang lain berbeda sehingga motif atau aktivitas penggunaan media dan 

tujuan akhir yang diperolehpun tidak ada yang sama. Individu bebas dalam 

memilih dan menggunakan media beserta isinya atau sumber-sumber rujukan lain 

untuk mencapai tujuan akhir yaitu untuk memenuhi kebutuhannya akan sebuah 

informasi. Penelitian mengenai motif kali ini akan menggunakan pendapat 

McQuail (2002:72) . 

Peneliti tertarik untuk meneliti motivasi pembaca majalah Men’s Health 

karena dilandasi pada asumsi bahwa setiap individu ingin menjadikan dirinya 

sehat dan berpenampilan menarik. Untuk dapat menjadikan dirinya memiliki 

tubuh yang sehat dan menarik maka masyarakat memerlukan informasi dan dapat 

didapatkan dari berbagai media yakni salah satunya adalah media cetak majalah. 

Pada dasarnya khalayak dalam hal ini pembaca itu aktif dan selektif dalam 

menggunakan media, mereka memiliki tujuan-tujuan tertentu untuk memenuhi 

kebutuhan yang mana antara individu yang satu dengan individu yang lain tidak 

sama, sehingga memiliki motivasi aktivitas penggunaan media yang diperoleh 

juga berbeda-beda. 

Motif kognitif yang lebih cenderung mengarah kepada keinginan khalayak 

untuk mencari informasi yang up to date, seperti perkembangan dunia mode, 

mendapatkan informasi mengenai trik fitness dan diet yang benar atau bahkan tips 

mengenai sex dengan pasangan. Pembaca beralasan membaca majalah Men’s 

Health pada motivasi informasi  dikarenakan pembaca sebelumnya belum 
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mengetahui mengenai cara mendapatkan tubuh yang sehat dan dengan membaca 

majalah Men’s Health pembaca berharap dapat menerapkannya di kehidupan 

sehari hari dan memiliki tubuh yang sehat. 

 Motif Identitas pribadi (Personal Identity) yaitu niat memperkuat atau 

menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan atau situasi khalayak sendiri 

seperti ingin meningkatkan pemahaman mengenai dunia fitness, serta untuk 

menemukan figur yang dapat menjadi contoh atau motivator untuk membentuk 

tubuh. Pembaca beralasan membaca majalah Men’s Health pada motivasi 

identitas pribadi karena pemabaca belum memiliki gambaran mengenai tubuh 

yang ideal dan dengan membaca majalah Men’s Health pembaca dapat 

menemukan gambaran mengenai tubuh yang ideal. 

Motif integrasi dan interaksi sosial (Personal Relationships) yaitu dengan 

melihat membaca majalah Men’s Health pemirsa dapat menjadikannya sebagai 

bahan pemrbincangan dengan teman atau dapat juga berinteraksi dengan majalah 

Men’s Health karena Men’s Health membuka kesempatan kepada pembaca untuk 

mengirimkan pertanyaan kepada redaksi berkaitan dengan dunia kesehatan dan 

penampilan pria. Pembaca beralasan membaca majalah Men’s Health berkaitan 

dengan motif integrasi dan interaksi sosial karena pembaca merasa kurang untuk 

bahan perbincangan dengan teman khususnya mengenai teknik-teknik fitness dan 

kesehatan tubuh sedangkan pembaca dalam membaca Men’s Health berkaitan 

dengan motif hiburan karena pembaca dapat membaca majalah Men’s Health  

dengan bersantai dengan melepas kejenuhan selepas beraktivitas atau saat istirahat 

fitness.  
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Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya banyak pria yang telah 

peduli dengan penampilan dirinya salah satunya dengan cara mengikuti olahraga 

yang dapat membentuk tubuh seperti halnya fitness, membeli produk produk yang 

dapat membuat tampilan diri menjadi lebih menarik atau membeli pakaian yang d 

apat meningkatkan kepercayaan diri. Berbagai motivasi juga melatar belakangi 

perilaku yang satu ini. Selain untuk tujuan menyehatkan tubuh, tetapi banyak juga 

yang ikut fitness agar tubuhnya terbentuk indah dan sexy 

(http://wolipop.detik.com/read/2012/09/27/073413/2039058/234/centil-semakin-

banyak-pria-yang-pakai-kosmetik-pasangannya). 

Subjek dalam penelitian ini adalah member Araya Family Club Surabaya 

yakni sebuah tempat fitness yang terletak di daerah Perumahan Galaxy Bumi 

Permai. Alasan pemilihan member Araya Family Club Surabaya adalah Araya 

Family Club Surabaya berlangganan majalah Men’s Health dan diletakan sebagai 

bahan bacaan membernya. Alasan lain peneliti memilih member Araya Family 

Club Surabaya sebagai subjek penelitian adalah peneliti merupakan salah satu 

anggota di Araya Family Club Surabaya sehingga mudah untuk mendapatkan data 

yang diinginkan. 

Berdasarkan uraian diatas maka judul dalam penelitian ini adalah 

“Motivasi Pembaca Pada Majalah Men’s Health (Studi Deskriptif Motivasi 

Pembaca Pada Majalah Men’s Health di Surabaya)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan sebelumnya 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana motif masyarakat 

membaca majalah Men’s Health di Surabaya?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui motif 

membaca majalah Men’s Health di Surabaya 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi 

bahan informasi atau masukan yang bermanfaat antar lain : 

1. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pembuat 

majalah dalam mengembangkan dan meningkatkan isi dari majalah yang dibuat 

agar dapat lebih bermanfaat bagi pembacanya. 

2. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

khususnya komunikasi massa yang berkaitan dengan motif masyarakat. 
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