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Saat ini, masyarakat hidup dalam suatu lingkungan media yang dapat berubah dengan cepat. 
Beberapa tahun yang lalu, sebagian besar masyarakat tidak pernah mendengar multimedia atau 
internet. Masyarakat hampir tidak bisa membaca surat kabar atau majalah tanpa melihat salah satu 
atau keduanya. Bentuk perubahan yang terjadi dalam lingkungan media sangat bervariasi, seperti 
halnya koran yang mengalami penurunan jumlah pembaca pada waktu tertentu. Begitu juga dengan 
Opini Khalayak Pembaca Surabaya Terhadap majalah yang memuat tentang rubrik fashion. Dalam 
penelitian ini media yaitu majalah memberikan dan menyampaikan berita atau pesan terhadap 
khalayaknya. Dalam penelitian tentang opini ini, media bersifat satu arah, yang berarti khalayak 
tidak memberikan umpan balik atau memaknai sebuah pesan, melainkan member opini terhadap 
pesan yang disampaikan oleh media kepada khalayaknya. Dalam hal ini khalayak memberikan opini 
terhadap rubric fashion di majalah. Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana opini 
khalayak pembaca Surabaya terhadap majalah yang memuat tentang rubric fashion. Menggunakan 
kerangka teori Stimulus-Respon, kemudian Teori Pembentukan Opini, Opini Khalayak, majalah 
sebagai komunikasi massa. Kemudian metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode 
survey-kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Menggunakan sampel berjumlah 50 orang 
dalam penelitian ini. Lokasi penelitian ini bertempat di Mall Plasa Tunjungan Surabaya karena 
terletak di pusat kota yang memungkinkan responden dalam ini bersifat heterogen. Hasil dari 
penelitian ini menjelaskan bahwa opini khalayak terhadap majalah yang memuat tentang rubric 
fashion adalah responden yang cenderung ke arah opini favourable atau menyukai rubric fashion. 
Rubrik fashion di majalah merupakan rubrik yang disukai oleh khalayak pembaca. Hal ini terlihat 
jelas pada prosentase pada masing-masing pernyataan. Bahwa kecenderungan arah opini khalayak 
pembaca bersifat favourable atau lebih menyukai adanya rubric fashion. Opini-opini yang ada 
dalam pernyataan tersebut dapat terlihat bahwa rubric fashion memang disukai oleh khalayak 
pembaca. Hadirnya model dalam rubric fashion menjadikan sebuah rubric fashion di majalah jadi 
lebih menarik. 
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