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Permasalahan mengenai lingkungan semakin memburuk dan banyak terjadi eksploitasi.Media massa, 
khususnya majalah, berperan dalam menyampaikan informasi mengenai isu-isu lingkungan, baik 
kerusakan-kerusakan lingkungan maupun cara-cara untuk menanggulanginya, sehingga 
dapatmeningkatkan kesadaran publik untuk lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menggambarkan isu-isu lingkungan apa saja yang dimuat pada majalah Gogirl! dan 
CosmoGirl! edisi tahun 2007-2010, serta membandingkan antara isu lingkungan yang dimuat pada 
majalah Gogirl! Dengan isu lingkungan yang dimuat pada majalah CosmoGirl!. Obyek penelitian 
yang dianalisis adalah majalah Gogirl! dan CosmoGirl! Edisi tahun 2007-2010. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi dengan tipe penelitian kuantitatif deskriptif. 
Unit analisis dalam penelitian ini adalah unit tematik yang digunakan untuk menghitung isu 
lingkungan yang dimuat dalam majalah Gogirl! dan CosmoGirl! edisi tahun 2007-2010 sehingga 
dapat diketahui keseluruhan isi dari isu-isu lingkungan di majalah Gogirl! dan CosmoGirl!. 
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh data bahwa Selama periode tahun 2007-2010, jumlah artikel isu 
lingkungan yang dimuat pada majalah CosmoGirl! lebih banyak apabila dibandingkan pada majalah 
Gogirl!. Majalah Gogirl! Lebih banyak memuat artikel isu lingkungan dengan kategori perubahan 
iklim, sedangkan CosmoGirl! lebih banyak memuat kategori limbah atau sampah. Hal ini 
menunjukkan adanya perbedaan dalam menyajikan isu lingkungan yang dianggap lebih penting oleh 
kedua majalah tersebut. Dari hasil analisis, dapat digambarkan sebuah pola isu lingkungan dari tahun 
2007 sampai tahun 2010. Dari tahun 2007-2009, baik majalah Gogirl! maupun CosmoGirl! sama-
sama mengalami peningkatan dalam penyajian jumlah artikel isu lingkungan. Namun, pada tahun 
2010 mengalami penurunan. Selain itu, pada majalah Gogirl!, isu global lebih banyak disajikan 
dibandingkan isu nasional. Sebaliknya pada majalah CosmoGirl! yang dibahas lebih banyak yang 
bersifat nasional dibandingkan yang global. 
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