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 ABSTRAK 

 

  Cosmo Girl adalah salah satu majalah remaja adopsi dari terbitan luar negeri 
pertama yang masuk di Indonesia. Dengan berbagai informasi yang ditawarkan melalui 
rubrik - rubriknya, majalah ini menawarkan suatu yang berbeda dibanding majalah lain. 
Begitu banyaknya rubrik fashion dan kecantikan yang ditampilkan diimbangi dengan 
rubrik mengenai karakter remaja ideal yang ditampilkannya lewat rubrik She's So CG!. 
Dari 42 rubrik yang disajikan tiap edisinya, tentu para pembaca memiliki pilhan 
favoritnya sesuai dengan karakteristik demografisnya. Untuk mengetahui pilihan rubrik 
oleh pembaca majalah ini maka perlu diketahui terlebih dahulu profil pembacanya 
berdasarkan karakteristik demografis yaitu dari usia, tingkat pendidikan, status 
pekerjaan, tingkat pendapatan dan penghasilan per bulannya. 
 
  Landasan teori yang digunakan adalah komunikasi massa. Dimana majalah 
sebagai media komunikasi massa dan penelitian ini merupakan riset khalayak. Populasi 
penelitian ini adalah pembaca majalah Cosmo Girl di Surabaya yang melalui rumus 
Yamane menghasilkan 100 responden. Dengan teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan tipe 
pengumpulan data melaluyi wawancara dan kuesioner. Data yang didapat selanjutnya 
dimasukkan ke dalam tabel frekuensi dan dilanjutkan dengan tabel silang untuk 
mendapatkan pilihan rubrik pembaca berdasarkan karakteristik demografisnya. 
 
  Hasilnya profil pembaca majalah Cosmo Girl berdasarkan karakteristik 
demografisnya adalah mereka dengan usia 15 – 20 tahun, tingkat pendidikan SLTA, 
dengan pekerjaan sebagai mahasiswa. Hal tersebut sesuai dengan sajian rubrik serta 
target audience dari majalah ini. Ternyata dengan sajian informasi yang mengadopsi 
kepada budaya luar, pembaca majalah ini memiliki tingkat pengeluaran dan penghasilan 
yang cukup tinggi yaitu penghasilan > Rp. 2.000.000 dan pengeluaran antara Rp. 
1.000.000 – Rp. 2.000.0000. 
 
  Dari profil pembaca diatas berdasarkan data kuesioner mereka memilih 3 
rubrik utama sebagai pilihannya yaitu rubrik Tips Seru, Peek A-Boo dan rubrik Trend 
Report sebagai rubrik yang paling disukai. Kedua dari tiga pilihan rubrik tersebut adalah 
rubrik yang menyajikan informasi mengenai tata busana terbaru adopsi dari luar negeri. 
Rubrik tersebut disukai karena informasinya yang terbaru dan dapat dipercaya oleh para 
pembacanya. 
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