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ABSTRAK 

 

VERAWATI PERSIANA DEWI, PERSEPSI PELANGGAN MAJALAH 
BAHASA JAWA “PANJEBAR SEMANGAT” DI SURABAYA. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pelanggan 
terhadap majalah bahasa jawa Panjebar Semangat di surabaya. Karena Panjebar 
Semangat ini adalah majalah mingguan berbahasa jawa yang terbit pertama kali 
pada 2 september 1933 yang kurang lebih sudah 80 tahun, namun tetap eksis 
hingga sekarang. Panjebar Semangat ini didirikan oleh Dr,Soetomo, tokoh pendiri 
Budi Utomo sebagai salah satu media yang digunakan untuk perjuangan 
kemerdekaan indonesia. 

Penelitian ini menggunakan teori atribusi, serta metode penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif agar dapat menjelaskan fenomena secara 
lebih mendalam dan jelas. 

Dari data yang dianalisis, maka dapat disimpulkan persepsi pelanggan di 
surabaya yang diwakili para informan, secara umum berpendapat bahwa majalah 
bahasa jawa Panjebar Semangat ini mengandung unsur positif yang selalu 
menjunjung tinggi nilai budaya jawa. Dan tetap ingin majalah ini eksis hingga 
nanti. 

Kata kunci : Persepsi, Pelanggan, majalah bahasa jawa, Panjebar Semangat. 

 

VERAWATI PERSIANA DEWI, CUSTOMERS PERCEPTION OF 
JAVANESE MAGAZINE PANJEBAR SEMANGAT IN SURABAYA. 

The purpose of this reserch is to know the customers perception of 
javanese magazine panjebar semangat in surabaya. Because, panjebar semangat is 
weekly magazine with javanise languange, first published on 2th september 1933 
is more or less already 80th years old. But this javanese magazine is still exsist 
until now. Panjebar semangat is published by Dr. Soetomo, founder by Budi 
Utomo as witch one media used for the struggle indonesian independence. 

This research uses the attribution theory, as well as the research method 
used is descriptive qualitative order to explain the phenomenon in more depth and 
clear. 

From the data were analyzed, so can we conclute the customers perception 
in surabaya, represented by the informant in general opinion about this java 
magazine panjebar semangat contain positive element is always upholding the 
values of javanese culture. And keep want this magazine can exist until leter. 

Keywords: Perception, Customers, Javanese Magazine, Panjebar Semangat. 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



 
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam era informasi sekarang ini, peran dan fungsi media massa menjadi 

sangat penting sebagai sumber informasi utama. Media telah menjadi sumber 

dominan bukan saja bagi individu untuk mendapatkan gambaran dan citra realitas 

sosial, tapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif. Media 

menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan 

hiburan. (McQuail, 1987:3). 

Harold laswell mengemukakan bahwa dalam prakteknya media massa 

melaksanakan empat fungsi, diantaranya : Pertama, media memberi kita informasi 

tentang lingkungan sekitar (surveillance). Kedua, media massa menjadi tempat 

pelarian kita untuk melepas ketegangan yang terus menerus dan dari masalah-

masalah yang menghimpit serta sarana untuk melepas perasaan (escapel 

diversion). Ketiga, media merupakan sarana untuk menunjukkan kepribadian, 

meneliti realitas dan memperkuat nilai (identitas pribadi). Keempat, media 

memenuhi informasi yang berhubungan dengan lingkungan sosial kita atau 

lingkungan sosial yang lainnya. Berdasarkan berbagai fungsi yang ditawarkan 

media massa tersebut, menjadikan penggunaan media pada setiap individu 

berbeda-beda bergantung pada kebutuhan, minat dan motif yang 

melatarbelakanginya. 
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Pemilihan penggunaan media oleh individu, dikatakan berguna jika 

kebutuhan individu itu dapat terpenuhi oleh media yang dipilih untuk 

digunakannya. 

Pengertian Media massa sebagai penyampai pesan yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi, dan surat kabar. 

Definisi media massa kata media massa berasal dari medium dan massa, kata 

"medium" berasal dari bahasa latin yang menunjukkan adanya berbagai sarana 

atau saluran yang diterapkan untuk mengkomunikasikan ide, gambaran, perasaan 

dan yang pada pokoknya semua sarana aktivitas mental manusia, kata "massa" 

yang berasal dari daerah Anglosaxon berarti instrumen atau alat yang pada 

hakikatnya terarah kepada semua saja yang mempunyai sifat massif. Tugasnya 

adalah sesuai dengan sirkulasi dari berbagai pesan atau berita, menyajikan suatu 

tipe baru dari komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan fundamental dari 

masyarakat dewasa ini. 

Media massa merupakan suatu penemuan teknologi yang luar biasa, yang 

memungkinkan orang untuk mengadakan komunikasi bukan saja dengan 

komunikan yang mungkin tidak pernah akan dilihat akan tetapi juga dengan 

generasi yang akan datang. Dengan demikian maka media massa dapat mengatasi 

hambatan berupa pembatasan yang diadakan oleh waktu, tempat dan kondisi 

geografis. Penggunaan media massa karenanya memungkinkan komunikasi 

dengan jumlah orang yang lebih banyak. 
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Pada dasarnya media massa memiliki tiga jenis-jenis media diantara lain, 

media massa elektronik, media massa cetak, dan media massa baru (online). 

Tetapi dalam penelitian ini lebih mengarah kepada media cetak yang 

melatarbelakangi penelitian ini. dengan demikian adanya pengertian dari media 

cetak antara lain. 

Pengertian media cetak bagi masyarakat masih dipahami secara sempit. 

Banyak orang beranggapan bahwa media cetak sama dengan pengertian surat 

kabar atau majalah. Padahal, jika diurai maknanya secara mendalam, media cetak 

tidak terbatas pada dua jenis media itu saja. 

Secara harfiah pengertian media cetak bisa diartikan sebagai sebuah media 

penyampai informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan 

rakyat banyak, yang disampaikan secara tertulis. Dari pengertian ini, kita bisa 

melihat bahwa media cetak adalah sebuah media yang didalamnya berisi 

informasi yang terkait dengan kepentingan masyarakat umum dan bukan terbatas 

pada kelompok tertentu saja. 

Media cetak ini merupakan bagian dari saluran informasi masyarakat 

disamping mediaelektronik dan juga media digital. Ditengah dinamika masyarakat 

yang demikian pesat, media cetak dianggap sudah tertinggal dibandingkan dengan 

dua pesaingnya, yakni media elektronik dan media digital. Meski demikian, bukan 

berarti media cetak sudah tidak mampu meraih konsumen yang menantikan 

informasi yang dibawahnya. 
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Dari pengertian media cetak tersebut, Nampak ada keunggulan media ini 

dibandingkan dua pesaing tersebut. Media cetak bisa menyampaikan sebuah 

informasi detail dan terperinci. Sementara untuk media elektronik dan digital, 

mereka lebih mengutamakan kecepatan informasi. Sehingga tak jarang informasi 

yang disampaikan lebih bersifat sepotong dan berulang-ulang. 

Salah satu contoh media cetak adalah majalah. Beragam jenis majalah 

yang bermunculan sesuai dengan pangsa pasarnya. Ada beberapa jenis majalah, 

seperti majalah untuk wanita, majalah untuk anak-anak, majalah untuk dewasa 

dan berbagai jenis lainnya. Berbeda dengan jenis majalah lain, terutama majalah 

berbahasa Indonesia yang penerbitnya marak saat ini, media massa berbahasa 

daerah kini makin merana, khususnya majalah berbahasa jawa. Masyarakat yang 

masih menggunakan bahasa jawa sebagai bahasa keseharian masih ada meski 

tidak dapat dikatakan banyak dibandingkan dengan masyarakat suku jawa itu 

sendiri. Hal ini disebabkan penggunaan bahasa jawa dalam komunikasi sehari-hari 

ia makin berkurang dalam kehidupan keluarga muda di jawa. Bahasa sehari-hari 

lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Generasi-generasi muda yang 

diharapkan menjadi penerus penutur bahasa jawa, justru tidak bisa berbahasa 

jawa. (W.Tjiptowardhono, 2001) 

Dari 265 SIUPP ( Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers ) yang telah diterbitkan 

Deppen hingga tahun 1993, jumlah penerbitan majalah berbahasa daerah sangat 

terbatas. (Junaedhie, 1995:325). Saat ini hanya ada empat majalah mingguan 

berbahasa jawa yang masih “hidup” di Indonesia. Majalah-majalah tersebut 

adalah Panjebar Semangat (PS) dan Jaya Baya (JB) yang hidup di Surabaya, 
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DJoko Lodang (DL) dan Mekar Sari (MS) dari Yogyakarta. Semua majalah 

tersebut menggunakan bahasa jawa ngoko seperti bahasa tulis ragam resmi yang 

dipakai di Yogyakarta dan Surakarta (Jawa Tengah). Jika ditotal pelanggan 

keempat majalah itu cumin sekitar 40.000an orang. Tahun 1990 pernah terbit 

tabloid dengan gaya isi popular bahasa jawa untuk menarik kalangan anak muda, 

bernama Jawa Anyar tapi tidak berumur panjang. Sementara itu, majalah 

berbahasa jawa yang terbit di Surabaya menggunakan bahasa jawa dialek 

Suroboyo-an yang khas dalam percakapan sehari-hari.(W.Tjiptowardhono, 2001). 

Salah satu majalah berbahasa jawa yang berusia paling tua adalah Panjebar 

Semangat (PS).Majalah ini terbit pertama kali pada tanggal 2 September 1933 di 

Surabaya. Pendirinya dr. Soetomo, yang dikenal sebagai pendiri Boedi Oetomo. 

PS merupakan perusahaan keluarga yang bernama PT. Pancaran Semangat Jaya. 

Diterbitkan dengan tujuan untuk mengobarkan semangat nasionalisme guna 

mencapai kemerdekaan. Majalah ini juga sering memuat tulisan-tulisan para 

pejuang seperti SK Trimurti, Maria Ulfah santoso, RM Soedarjo Tjokrosisworo. 

(Junaedhie, 1995:326) 

Majalah Panjebar Semangat mempunyai competitor utama dengan sesama 

majalah berbahasa jawa lain. Majalah jayabaya terbit di Kediri tanggal 1 

Desember 1945 sebelum akhirnya pindah ke surabaya tahun1950. Penerbitnya 

adalah Yayasan penerbit Djojoboyo, dimana sekarang manajemennya diambil alih 

oleh jawa pos. Jayabaya memiliki segmen yang sama dengan majalah Panjebar 

Semangat, yaitu orang-orang yang peduli dan fanatik terhadap perkembangan 

bahasa jawa. Karena itu, dalam pemasarannya, kedua majalah tersebut bersaing 
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ketat. Panjebar Semangat unggul di daerah Jakarta, Jawa Tengah dan 

Lampung.Sementara jayabaya menguasai pasar Jawa Timur, terutama di daerah 

Surabaya itu sendiri. (wawancara dengan staf redaksi, M.Wijotoharjo). 

Dalam hal rubrik, majalah panjebar semangat lebih bervariasi daripada 

jayabaya. Karena format majalah ini merupakan majalah umum dan mempunyai 

segmen umum.Ibarat restoran, majalah Panjebar Semangat memenuhi bermacam-

macam selera pembacanya. Rubrik yang tetap ada dari dulu terbit sampai 

sekarang diantaranya pangudarasa (tajuk rencana), Sari Warta (berita pendek), 

crita rakyat (cerita rakyat), Crita Sambung(cerita bersambung), Kawruh Agama 

islam (pengetahuan agama islam), Opo Tumon (cerita lucu), Alaming lelembut 

(cerita misteri) dan sebagainya. Sementara rubrik yang mengalami perkembangan 

dan penyempurnaan adalah Glanggang Remaja (artikel untuk remaja) yang ada 

sejak tahun 1983 dan diantara rubrik-rubrik yang baru adalah Astrologi (ramalan 

bintang), Cangkriman Prapatan PS (teka teki silang), Sing Njlonet (foto kiriman 

pembaca) dan lain-lain. 

Meskipun penampilan yang kurang menarik dibandingkan majalah-

majalah lain, majalah Panjebar Semangat mempunyai sejumlah pelanggan yang 

setia membacanya. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, hal ini tidak terlepas dari 

motif yang mendasari para pelanggan untuk tetap membaca majalah Panjebar 

Semangat. Mempertahankan hingga menginjak usia 80 tahun merupakan waktu 

yang cukup untuk membuktikan kesetiaan para pelanggannya. Hal ini tentu saja 

sangat diharapkan oleh pihak majalah Panjebar Semangat, karena jauh lebih 

mudah mempertahankan pelanggan lama daripada memperoleh pelanggan baru. 
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Karena itulah, penciptaan strategi untuk membangun dan mempertahankan merek 

harus menjadi prioritas majalah Panjebar Semangat, salah saatnya dengan 

mengetahui berbagai motif yang mendasari para pembaca tetap menyukai dan 

memilih majalah Panjebar semangat. 

Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda khususnya tentang 

majalah panjebar semangat. Sebagian orang telah mengenal majalah ini hingga 

tidak sedikit yang menjadi pelanggan setia, tetapi sebagian orang belum mengenal 

bahkan tidak mengetahui majalah bahasa jawa panjebar semangat ini. 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu 

suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat resptor yaitu indera. Alat 

indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Persepsi 

merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian 

diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang 

diindera. 

Dengan kata lain, persepsi adalah proses yang meyangkut pesan atau 

informasi kedalam otak manusia. Persepsi merupakan keadaan proses integrated 

dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam diri 

individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif 

berpengaruh dalam proses persepsi. 

http://www.pengertiandefinisi.com/2012/01/pengertianpersepsi.html(8maret2013) 
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Gibson (1989) juga menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses 

pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu 

memberikan arti kepada stimulus secara berbeda meskipun objeknya sama. Cara 

individu melihat situasi sering kali lebih penting daripada situasi itu sendiri. 

Anak-anak, remaja, dan orang dewasa juga memiliki persepsi yang 

berbeda setiap individunya. Hal ini wajar, karena setiap orang bebas untuk 

berpendapat. Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengetahui persepsi 

pembaca yang khususnya ditujukan untuk pelanggan majalah bahasa jawa 

Panjebar Semangat. Karena pelanggan sendiri sangat berperan penting dalam 

perkembangan dan bertahannya majalah ini dalam persaingan di tengah tantangan 

zaman saat ini. 

Dizaman modern sekarang ini, semenjak ilmu pengetahuan telah 

berkembang dengan pesatnya, terutama psikologi dan ilmu pendidikan, maka 

fase-fase perkembangan manusia telah diperinci dan ciri-ciri serta gejala-gejala 

yang tampak pada setiap fase perkembangan yang dipelajari secara 

mendalam.Didalam penelitian ini, peneliti memilih Pelanggan sebagai nara 

sumber karena pelanggan bisa memberikan penjelasan lebih detail dan secara rinci 

dalam menilai majalah bahasa jawa panjebar semangat ini. karena semakin lama 

pelanggan membaca dalam setiap minggunya dalam jangka waktu yang lama, 

maka pelanggan tersebut bisa menyampaikan kekurangan dan kelebihan yang ada 

di majalah berbahasa jawa panjebar semangat ini dengan selengkap-lengkapnya. 

Serta bisa membedakan kualitas majalah dari dulu hingga saat ini. 
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Majalah Panjebar Semangat sendiri diterbitkan disurabaya, dengan 

demikian peneliti memilih kota Surabaya sebagai lokasi penelitian. Kali ini yang 

mendasari peneliti untuk meneliti pelanggan setia yang tinggal di kota Surabaya. 

1.2.Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi perumusan 

masalah dalam penulisan adalah : 

Bagaimana persepsi pelangganmajalah bahasa jawa “Panjebar Semangat” di 

surabaya? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui persepsi pelanggan majalah bahasa jawa Panjebar 

Semangat di Surabaya. 

1.4.Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis : 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian 

mengenai masalah persepsi pelanggan majalah berbahasa jawa “Panjebar 

Semangat” di Surabaya. 
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2. Manfaat Praktis : 

Secara praktis dapat memberikan masukan bagi pihak majalah Panjebar 

Semangat mengenai persepsi apa saja yang sudah para pembaca berikan, 

untuk lebih bisa menarik konsumen baru agar lebih mengenal jauh tentang 

majalah Panjebar Semangat di Surabaya 
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