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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tidak dapat disangkal bahwa media massa atau pers mempunyai 

kontribusi dalam pembentukan karakter bangsanya, bahkan pers pun mempunyai 

andil saat melawan kolonialisme dan berjuang dalam mempertahankan 

kemerdekaan bangsa yang masih muda usianya. Banyak sejarah yang menunjukan  

bahwa para penentanng kolonialisme adalah jurnalis-jurnalis yang tajam 

mengkritik kebijakan kolonial, dan dalam pengertiannya “Pendekar Pena” setara 

dengan “Pendekar Bambu Runcing” (Haryanto, 2006: 2). Informasi yang didapat 

melalui pers sangat berpengaruh besar dalam meningkatkan intensitas komunikasi 

walaupun sifatnya hanya satu arah, baik itu mengenai kepentingann umum, 

keagamaan, sosial, politik, ekonomi, kemasyarakatan dan juga kenegaraan. 

Tetapi posisi, fungsi, serta struktur pers tidak selalu konstan terutama 

dalam realisasinya dengan kekuasaan pemerintah yang terus mengalami 

perubahan.  Semboyan yang dibawa pers, ternyata hanya bertahan sampai tahun 

1970-an, dimana Pers politik atau Pers Revolusioner yang hanya bertujuan untuk  

menggulingakan kekuasaan pada saat itu, ternyata hanya bersifat sementara dan 

setelah kekuasaan digulingkan, paradigma pers bergeser kepada Pers Industri 

(Haryanto, 2006: 3). 

Setelah kemerdekaan Indonesia, seharusnya dunia pers mengalami 

kebebasan yang sepenuhnya, akan tetapi dalam kenyataanya pers pada saat itu 

merasa terbatas apalagi dengan adananya Demokrasi Terpimpin yang  



2 
 

 

memberikan kekuasaan dan kelaluasaan kepada Presiden saat itu, maka tak heran 

ketika suatu kali Soekarno pernah berkata : “Saya dengan tegas menyatakan 

bahwa dalam suatu revolusi tidak boleh ada kebebasan pers. Hanya pers yang 

mendukung revolusi yang diperbolehkan hidup.” (Smith, 1983: 206).  

Kondisi pers di Indonesia di perparah dengan munculnya Surat Ijin Terbit 

(SIT) yang dikeluarkan oleh Penguasa Militer Daerah Jakarta Raya, maka semua 

surat kabar dan majalah harus mempunyai sutar ijin terlebih dahulu. Akibat dari 

peraturan itu banyak ruang gerak wartawan yang dipersempit, kemampuannya 

dikekang, dan daya pikir yang ditekan. 

Namun setelah Orde Lama berganti dengan Orde Baru, situasi politik 

berubah maka situasi pers pun ikut  berubah. Pers Indonesia sedikit demi sedikit 

bisa menghirup udara bebas, hal ini dikarenakan jasa dari sejumlah pers yang 

mendukung usaha peralihan kekuasaan dari tangan Orde Lama, dan karenanya 

pers pun perlu mendapatkan imbalan atas jasanya (Haryanto, 2006: 11).   

Selanjutnya dalam UU No 4 Tahun 1967 pasal 2 ayat 3 disitu disebutkan 

bahwa dalam Rangka meningkatkan peranannya dalam pembangunan, pers 

berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, menyalurkan aspirasi rakyat, 

meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat serta melakukan kontrol sosial 

yang konstruktif. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara 

pemerintah, pers dan masyarakat (Kertapati, 1986: 335). Dalam hal ini para 

budayawan khususnya budayawan Sunda ikut memunculkan taringnya. Disinilah 

majalah Mangle tetap konsisten mempunyai nilai hiburan, dan mengetengahkan 

aspek-aspek budaya Sunda Khususnya di Jawa Barat. Disamping itu mengemas 
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juga masalah-masalah nasional dan internasional yang tetap berfokus kepada 

masalah kebudayaan namun tak terlepas dari peran keagamaannya. 

Majalah Mangle berusaha untuk memajukan masyarakat dan peradaban 

sunda dengan cara menyajikan penulisan berbahasa Sunda yang mengutamakan 

peningkatan pengalaman ajaran agama, keharmonisan sosial dan apresiasi 

terhadap budaya daerah untuk mewujudkan kesalehan sosial. Majalah Mangle ini 

dirintis oleh Oetan Moechtar, Rochamina Sudarmika, Wahyu Wibisana, Sukanda 

Kartasasmita, Saleh Danasasmita, Utay Muchtar, dan Alibasah Kartapranata, 

mereka mengadakan suatu pertemuan pada awal bulan September 1957 yang 

bertempat di Jl. Dewi Sartika 64 Bogor, maksud dari pertemuan tersebut adalah 

untuk membicarakan tentang keinginan mereka dalam melestarikan serta 

membina kebudayaan bangsa pada umumnya serta budaya daerah Sunda pada 

khususnya. Ternyata pertemuan tersebuat membuahkan hasil seperti yang mereka 

inginkan. 

Majalah Mangle merupakan salah satu media massa yang mempunyai misi 

untuk menjaga dan memelihara bahasa, sastra, dan budaya Sunda, juga sebagai 

media komunikasi orang-orang Sunda sampai akhir zaman, dan Mangle ingin 

menjaga dan melestarikan berbagai kalangan etis lainnya. Dengan kata lain 

Mangle ingin melestarikan sastra, bahasa, dan budaya Sunda sampai akhir zaman. 

Selogan tersebut bukanlah hanya isapan jempol semata, faktanya Majalah Mangle 

masih bisa menunjukan eksistensinya dari tahun 1957 hingga sekarang.  

Sejak awal berdiri sampai sekarang Mangle sudah memasuki tiga Fase 

yaitu, masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Sebelum masa reformasi, 
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masyarakat Sunda senantiasa menjadi pembuat keputusan dalam persoalan produk 

Manglé itu sendiri. Namun seiring dengan Reformasi dan kebijakan-kebijakan 

pemerintah yang cepat berubah dan perubahan pemikiran dan prinsip masyarakat 

Sunda itu sendiri, maka dengan sendirinya terjadi pula pergeseran sense of 

belonging terhadap media Manglé. Hal ini, secara makro tentu sangat 

mempengaruhi terhadap produk tulisan majalah Sunda Manglé itu sendiri. 

Hal ini tidaklah sama ketika masa Transisi antara Orde Baru ke Reformasi 

yang disebut dengan Fase Krisis untuk Majalah Mangle. Hal tersebut dipengaruhi 

dengan adanya Krisis Moneter dimana Mangle yang bekerja sama dengan 

Departemen Penerangan mengalami penurunan Oplag yang cukup Signifikan. 

Sejak reformasi, Manglé sendiri berada pada posisi two sides of the incriminating 

(dua sisi yang memberatkan). Di satu sisi Manglé harus mempertahankan majalah 

Sunda sebagai kebanggaan masyarakat Sunda (karena sebagai satu-satunya 

majalah yang masih konsisten dan selalu terbit sejak berdiri tahun 1957 sampai 

sekarang), dan disisi lain, Manglé dituntut harus mampu menghidupi sendiri, 

membiayai  sendiri, ditengah-tengah keengganan dan rendahnya masyarakat 

Sunda untuk membeli majalah Sunda termasuk Manglé sendiri.  

Kurangnya ketertarikan remaja masa kini terhadap budaya Sunda 

menjadikan Majalah Mangle sangat menarik untuk diteliti. Dari awal Majalah 

Mangle berdiri sampai dengan sekarang, tentu banyak rintangan dan hambatan 

yang harus di lewati oleh Mangle, hal itu juga tak luput dari semangat para 

pegawai dan juga pembaca setia Mangle. Dengan menggunakan bahasa Sunda, ini 

merupakan hal yang unik karena berbeda dengan majalah-majalah yang lain, 
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karena kita sebagai orang sunda harus melestarikan bahasa sunda, dengan meneliti 

Majalah Mangle yang merupakan majalah berbahasa sunda yang masih bertahan 

hingga sekarang, penulis mengharapkan bisa membantu untuk memperkenalkan 

sekaligus melestarikan bahasa sunda khususnya Majalah Mangle kepada remaja 

Indonesia. 

Dengan melihat latar belakang di atas, maka diambil judul dalam skripsi 

ini yaitu Perkembangan Majalah Mangle Di Bandung (1998-2012).  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk lebih terarahnya dalam 

penyusunan skripsi ini, maka diambil beberapa permasalahan, yang di bahas 

dalam pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Sejarah Terbitnya Majalah Mangle? 

2. Bagaimana perkembangan Majalah Mangle dari tahun 1998 sampai 

dengan 2012?   

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini berfungsi: 

1. Untuk mengetahui Sejarah Terbitnya Majalah Mangle. 

2. Untuk mengetahui perkembangan Majalah Mangle dari tahun 1998 sampai 

dengan 2012. 

 

D. Langkah-langkah Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sebuah metode yaitu metode 

penelitian sejarah, yang merupakan prosedur dari kerja sejarawan. Dengan 
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demikian dalam penyusunan skripsi ini ditempuh empat tahapan yaitu heuristik, 

kririk, interpretasi, dan historiografi (Kosim, 1984: 36). 

1. Heuristik 

Dalam Proses ini, penulis melakukan pengumpulan data atau sumber yang 

berkaitan dengan bahasan yang akan dikaji. Langkah pertama yang penulis 

lakukan adalah mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan dengan 

masalah yang dibahas melalui studi pustaka. Salah satunya dengan mengunjungi 

beberapa perpustakaan diantaranya adalah perpustakaan Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung, perpustakaan Pusat UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung, PUSDA, dan perpustakaan Batu Api. Dalam kunjungan 

tersebut ada beberapa Sumber berupa buku, majalah, dan lain lain. 

a. Majalah 

1) Majalah Mangle tahun 1985 

2) Majalah Mangle tahun 1989 

3) Majalah Mangle tahun 1990 

4) Majalah Mangle tahun 1991 

5) Majalah Mangle tahun 1998 

6) Majalah Mangle  September- Desember tahun 1999 

7) Majalah Mangle Januari – February tahun 2000 

8) Majalah Mangle Maret – April tahun 2000 

9) Majalah Mangle September – Oktober tahun 2000 

10)  Majalah Mangle  Januari – February tahun 2001 

11)  Majalah Mangle Maret –Mei tahun 2001 
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12)  Majalah Mangle Juli – September tahun 2001 

13)  Majalah Mangle September - Desember tahun 2001 

14)  Majalah Mangle tahun 1823-1936, dan 2003 

15)  Majalah Mangle tahun 1884-1906, dan 2003 

16)  Majalah Mangle tahun 1910-1922, dan 2003 

17)  Majalah Mangle tahun 1937-1950, dan 2004 

18)  Majalah Mangle tahun 1979-1997, dan 2004 

19)  Majalah Mangle February- Juni tahun 2005 

20)  Majalah Mangle tahun 2007 

21)  Majalah Mangle tahun 2007 

22)  Majalah Mangle tahun 2007 

23)  Majalah Mangle September- Desember tahun 2009 

24)  Majalah Mangle tahun 2010 

25)  Majalah Mangle tahun 2010 

26)  Majalah Mangle tahun 2010 

27)  Majalah Mangle April – juli tahun 2011 

b. Dokumen 

1) Profil Majalah Mangle, tt 

2) Tinjauan Umum Perusahaan, tt 

3) Proposal Penerbitan “Mangle Anyar”, 1998 

c. Sumber Lisan (Wawancara) 

1) Rudi H Tarmidzi, 40 tahun selaku Sekretaris Redaksi dan Penanggung jawab 

Rubrik Munara Cahaya di Majalah Mangle. 
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2) Hana Rohana Juanda, 69 tahun selaku Penanggung jawab Rubrik Nyusur 

Galur, wartawan, dan penulis di Majalah Mangle. 

3) Ayi Suwanda, 39 tahun selaku Wakil Manager Mangle Online 

4) Dedah,  45 tahun selaku pembaca Mangle. 

5) Hasanah, 40 tahun selaku pembaca Mangle. 

6) Pepen, 35 tahun selaku pembaca Mangle. 

d. Sumber Visual 

1) Foto RH. Oetan Muchtar, pendiri PT Mangle Panglipur 

2) Foto Ny. Rochamina sudarmika, pendiri PT Mangle Panglipur 

3) Foto RH. Oetan Muchtar dan Ny. Rochamina sudarmika di depan Kantor di Jl. 

Buahbatu 43 Bandung. 

4) Foto H. Oedjang Darojatoen M, direktur PT Mangle Panglipur 

5) Foto Direksi, Redaksi dan para pengarang pada peringatan HUT Mangle ke 

XX, 1977 

6) Foto Direksi menyerahkan hadiah unggulan Karya Tulis Terbaik tahun 1980. 

7) Foto penyerahan hadiah Karya Sastra Terbaik tahun 1963 untuk Caraka (alm) 

Ki Umbara dan Sarif Amin (Moch Kurdie). 

8) Foto pertemuan Redaksi beserta pengarang dengan pembaca Tasikmalaya. 

9) Foto temu Budaya redaksi Mangle dengan para Budayawan dan 

Cendikiyawan yang merupakan kegiatan berkala. 

10)  Foto Hana Rohana Suanda, Redaktur senior Majalah Mangle 

11)  Foto Rudi H. Tirmidzi, Sekretaris Redaksi PT. Mangle Panglipur 

12)  Kumpulan Foto sampul Majalah Mangle 
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13)  Foto bangunan PT. Mangle Panglipur 

14)  Foto Penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, kepada Majalah Mangle 

15)  Foto Penghargaan Atas Partisipasi dan Kerjasama dalam Penyecarluasan 

Program KB Melalui Media Cetak Menggunakan Bahasa Sunda tahun 2004. 

e. Buku 

1) Awang Nurpaja. Skripsi “ Peranan Editor dalamPenerbitan di Majalah 

Mangle”. Universitas Padjajaran. 1993 

2) Onong Uchyana Effendy. 1993. Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. 

Bandung : Rosda 

3) Stephen W.Littlejhon, dan Karen A. Foss. 2009. Teori Komunikasi : Theories 

of Human Communication. Jakarta : Salemba Humanika 

4) Boland, B. J. 1985. Pergumulan Islam Indonesia. Jakarta : Grafiri Pers 

5) Arni Muhamad. 2000. Komunikasi Organisasi. Jakarta : Bumi Aksara 

6) Edy Suhardhono. 1994. Teori Peran ; Konsep, Perivasi dan Implikasinya. 

Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 

7) Asmuni Syukir. 1983. Dasar-dasar Strategi Da’wah Islam. Surabaya : Al-

Ikhlas 

8) Djaffar Assegaf. 1982. Jurnalistik Masa Kini. Jakarta : Ghalia Indonesia 

9) Asep Saeful Muhtadi. 1999. Jurnalisme Pendekatan Teori dan Praktek. 

Jakarta : Logos 

10) Rusjdi Hamka Rafiq. 1989. Islam Era Redormasi. Jakarta : Dhanacaraka 
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11)  Ignatius Haryanto. 2006. Indonesia Raya Dibredel. Yogyakarta: PT. LkiS 

Pelangi Aksara 

12)  Ton Kertani. 1986. Dasar-dasar Publistik (dalam perkembangannya di 

Indonesia Menjadi Ilmu Komunikasi). Jakarta: PT Bina Aksara 

13)  Edward C. Smith. 1983. Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia. Jakarta : 

Grafiti Pers 

14)  H. Naungan Harapan. Artikel: Menuju Pintu Gerbang Kemerdekaan Pers 

Indonesia. 2006 

15)  Hana Rohana Suwanda. Artikel: Majalah Sunda Mangle Yang Hidup 

Dengan Cinta. 2006 

2. Kririk 

Tahapan selanjutnya adalah tahapan kritik, yaitu tahapan/kegiatan meneliti 

sumber, informasi,  yang telah ditemukan dan dihimpun melalui tahapan heuristik 

di atas, yang harus di uji terlebih dahulu. Dan pengujian ini dilakukan melalui 

tahapan kritik, pada tahapan ini dalam metode penelitian sejarah dikenal dua 

macam metode kritik, yaitu kritik intern dan kritik eksteren (Kosim, 1984: 39). 

Dalam kritik eksteren menggunakan tiga pertanyaan untuk mencari 

keontesitasan sumber, yaitu mempersoalkan otentik atau sejati tidaknya suatu 

sumber, apakah sumber itu asli atau turunan, dan sumber itu utuh atau telah 

diubah-ubah. Kemudian di dalam kritik intern atau masalah kredibilitas yaitu 

dengan cara mengadakan penelitian intrinsik terhadap sumber, membanding-

bandingkan kesaksian sumber. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, proses kritik sangatlah penting untuk 

menemukan kebenaran sejarah. Maka dengan itu, dalam penelitian ini penulis 

melakukan beberapa tahapan kritik sumber. Proses kritik tersebut di antaranya 

yaitu: 

a. Dokumen 

1) Majalah Mangle dari tahun 1985-2010. Arsip ini sebagai bukti eksistensi PT 

Mangle Panglipur dari tahun ke tahun. Arsip ini berasal dari Perpustakaan 

Daerah Bandung (PUSDA). Berdasarkan kritik eksteren, sumber ini 

merupakan sumber yang otentik karena dilihat dari tahun dikeluarkannya, No 

Majalah, dan Logo Majalah Mangle. Sumber ini merupakan sumber turunan 

karena telah di fotocopy dari sumber aslinya. Selain itu, sumber ini 

merupakan sumber yang utuh karena tidak adanya pengurangan, pengulangan, 

dan penambahan isi. 

2) Profil Majalah Mangle, arsip ini berasal dari Bapak Rudi H Tirmidzi selaku 

Sekretaris Redaksi Majalah Mangle. Berdasarkan kritik ekstern, sumber ini 

merupakan sumber yang otentik karena didalammnya terdapat Sambutan 

(Sekapur Sirih) dari Bapak Drs. H. Oedjang Daradjatoen M, selaku Pupuhu 

PT Mangle Panglipur. Sumber ini merupakan sumber turunan karena telah di 

fotocopy dari sumber aslinya. Selain itu, sumber ini merupakan sumber yang 

utuh karena tidak adanya pengurangan, pengulangan, dan penambahan isi. 

3) Tinjauan Umum Perusahaan, , arsip ini berasal dari Bapak Rudi H Tirmidzi 

selaku Sekretaris Redaksi Majalah Mangle. Berdasarkan kritik ekstern, 

sumber ini merupakan sumber yang otentik karena didapat langsung dari staf 
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Mangle. Sumber ini merupakan sumber turunan karena telah di fotocopy dari 

sumber aslinya. Selain itu, sumber ini merupakan sumber yang utuh karena 

tidak adanya pengurangan, pengulangan, dan penambahan isi. 

4) Proposal Penerbitan “Mangle Anyar”, arsip ini berasal dari Bapak Rudi H 

Tirmidzi selaku Sekretaris Redaksi Majalah Mangle, Berdasarkan kritik 

ekstern, sumber ini merupakan sumber yang otentik karena didapat langsung 

dari staf Mangle. Sumber ini merupakan sumber turunan karena telah di 

fotocopy dari sumber aslinya. Selain itu, sumber ini merupakan sumber yang 

utuh karena tidak adanya pengurangan, pengulangan, dan penambahan isi. 

5) Artikel Hana Rohana Suwanda “Majalah Sunda Mangle Yang Hidup Dengan 

Cinta”, artikel ini berasal dari Bu Hana Rohana Suwanda selaku penulisnya 

sendiri, sumber ini merupakan sumber otentik karena didapat langsung dari 

penulisnya. Sumber ini merupakan sumber turunan karena telah di fotocopy 

dari sumber aslinya. Selain itu, sumber ini merupakan sumber yang utuh 

karena tidak adanya pengurangan, pengulangan, dan penambahan isi. 

b. Sumber Lisan (Wawancara) 

1) Rudi H Tirmidzi, menjabat sebagai Sekretaris Redaksi PT Mangle Panglipur 

(1998- sekarang). Sumber ini merupakan sumber yang otentik karena Rudi H 

Tirmidzi merupakan pelaku (staf Mangle) yang ikut berperan dalam 

perkembangan Majalah Mangle. 

2) Hana Rohana Juanda, usia 69 tahun, menjabat sebagai Dewan Rumpaka dan 

penanggung jawab Rubrik Nyusur Galur  dan juga Wartawan Senior di 

Majalah Mangle (1965-sekarang). Sumber ini merupakan sumber yang 
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otentik karena Hana Rohana Juanda merupakan pelaku (staf Mangle) yang 

ikut berperan dalam perkembangan Majalah Mangle. 

3) Dedah, usia 45 tahun, selaku pembaca Majalah Mangle. sumber ini merupakn 

sumber yang kurang otentik karena narasumber tidak terlibat langsung 

dengan Majalah Mangle. 

4) Hasanah, usia 40 tahun, selaku pembaca Majalah Mangle. sumber ini 

merupakn sumber yang kurang otentik karena narasumber tidak terlibat 

langsung dengan Majalah Mangle. 

5) Pepen, usia 35 tahun, selaku pembaca Majalah Mangle. sumber ini merupakn 

sumber yang kurang otentik karena narasumber tidak terlibat langsung 

dengan Majalah Mangle. 

c. Sumber Visual 

1) Foto RH. Oetan Muchtar, pendiri PT Mangle Panglipur. Sumber ini 

merupakan sumber yang otentik, karena berasal dari PT Mangle Panglipur 

yang kemudian di copy sebagai sumber untuk menjadi sumber penelitian ini. 

2) Foto Ny. Rochamina sudarmika, pendiri PT Mangle Panglipur. Sumber ini 

merupakan sumber yang otentik, karena berasal dari PT Mangle Panglipur 

yang kemudian di copy sebagai sumber untuk menjadi sumber penelitian ini. 

3) Foto RH. Oetan Muchtar dan Ny. Rochamina sudarmika di depan Kantor di Jl. 

Buahbatu 43 Bandung. Sumber ini merupakan sumber yang otentik, karena 

berasal dari PT Mangle Panglipur yang kemudian di copy sebagai sumber 

untuk menjadi sumber penelitian ini. 
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4) Foto H. Oedjang Darojatoen M, direktur PT Mangle Panglipur. Sumber ini 

merupakan sumber yang otentik, karena berasal dari PT Mangle Panglipur 

yang kemudian di copy sebagai sumber untuk menjadi sumber penelitian ini. 

5) Foto Direksi, Redaksi dan para pengarang pada peringatan HUT Mangle ke 

XX, 1977. Sumber ini merupakan sumber yang otentik, karena berasal dari 

PT Mangle Panglipur yang kemudian di copy sebagai sumber untuk menjadi 

sumber penelitian ini. 

6) Foto Direksi menyerahkan hadiah unggulan Karya Tulis Terbaik tahun 1980. 

Sumber ini merupakan sumber yang otentik, karena berasal dari PT Mangle 

Panglipur yang kemudian di copy sebagai sumber untuk menjadi sumber 

penelitian ini. 

7) Foto penyerahan hadiah Karya Sastra Terbaik tahun 1963 untuk Caraka (alm) 

Ki Umbara dan Sarif Amin (Moch Kurdie). Sumber ini merupakan sumber 

yang otentik, karena berasal dari PT Mangle Panglipur yang kemudian di 

copy sebagai sumber untuk menjadi sumber penelitian ini. 

8) Foto pertemuan Redaksi beserta pengarang dengan pembaca Tasikmalaya. 

Sumber ini merupakan sumber yang otentik, karena berasal dari PT Mangle 

Panglipur yang kemudian di copy sebagai sumber untuk menjadi sumber 

penelitian ini. 

9) Foto temu Budaya redaksi Mangle dengan para Budayawan dan 

Cendikiyawan yang merupakan kegiatan berkala. Sumber ini merupakan 

sumber yang otentik, karena berasal dari PT Mangle Panglipur yang 

kemudian di copy sebagai sumber untuk menjadi sumber penelitian ini. 
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10)  Foto Hana Rohana Suanda, Redaktur senior Majalah Mangle. Sumber ini 

merupakan sumber yang otentik, karena di dapat langsung oleh penulis yang 

kemudian di copy sebagai sumber untuk menjadi sumber penelitian ini. 

11)  Foto Rudi H. Tirmidzi, Sekretaris Redaksi PT. Mangle Panglipur. Sumber ini 

merupakan sumber yang otentik, karena di dapat langsung oleh penulis yang 

kemudian di copy sebagai sumber untuk menjadi sumber penelitian ini. 

12)  Kumpulan Foto sampul Majalah Mangle. Sumber ini merupakan sumber 

yang otentik, karena di dapat langsung oleh penulis yang kemudian di copy 

sebagai sumber untuk menjadi sumber penelitian ini. 

13)  Foto bangunan PT. Mangle Panglipur. Sumber ini merupakan sumber yang 

otentik, karena di dapat langsung oleh penulis yang kemudian di copy sebagai 

sumber untuk menjadi sumber penelitian ini. 

14)  Foto Penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, kepada Majalah Mangle. Sumber ini 

merupakan sumber yang otentik, karena di dapat langsung oleh penulis yang 

kemudian di copy sebagai sumber untuk menjadi sumber penelitian ini. 

15)  Foto Penghargaan Atas Partisipasi dan Kerjasama dalam Penyecarluasan 

Program KB Melalui Media Cetak Menggunakan Bahasa Sunda tahun 2004. 

Sumber ini merupakan sumber yang otentik, karena di dapat langsung oleh 

penulis yang kemudian di copy sebagai sumber untuk menjadi sumber 

penelitian ini. 

 

3. Interpretasi 
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Tahapan selanjutnya adalah tahapan Interpretasi, yaitu tahapan /kegiatan 

menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna dan saling hubungan antara 

fakta-fakta yang diperoleh atau dengan kata lain berdasarkan informasi yang 

diberikan oleh jejak-jejak itu (E. Kosim, 1984: 42). 

Majalah berasal dari bahasa latin yaitu median yang secara etimologis 

berarti alat perantara dan secara istilah adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan 

sarana (Asmuni, 1983: 163). Salah satu yang termasuk kedalam median massa 

adalah  majalah. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai 

liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui oleh 

pembaca (Kamus, 1983: 545). 

Kehadiran majalah tahun 1960-an selain mengarah kepada pelayanan 

kebutuhan masyarakat, majalah juga diarahkan kepada khalayak yang lebih khas. 

Djaffar Assegaf juga (1982: 122) berpendapat bahwa majalah adalah publikasi 

atau terbitan secara berkala yang tronik, dengan berbagai sarana dan bentuk 

bentuknya sendiri-sendiri, maka institusinyapun dapat ditemukan beberapa 

kelembagaan, baik yang dikembangkan oleh pemerintah maupun oleh lembaga 

pers masyarakat. 

Majalah tidak hanya memiliki bentuk dan isi yang sama, tapi berbeda-beda 

bentuk dan isinya, salah satunya dalah majalah berbahasa Sunda dan majalah 

Islam. Seperti yang disebutkan diatas Majalah Mangle adalah majalah yang 

berbahasa Sunda, yang didalamnya mengkaji kebudayaan Sunda tapi tidak lepas 

dari peran Islam didalamnya. 
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Perkembangan majalah Mangle, yang mana menggunakan bahasa Sunda, 

ini merupakan hal yang unik karena berbeda dengan majalah-najalah yang lain, 

karena kita sebagai orang sunda harus melestarikan bahasa sunda, yang mana jika 

kita perhatikan akhir-akhir ini, bahasa Sunda sudah mulai terpinggirkan. Maka 

kita sebagai orang Sunda yang berada di wilayah priangan harus ikut serta dalam 

melestariakan budaya bahasa Sunda. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Komunikasi yang 

dikemukakan oleh Onong Uchjana Effendi, “Komunikasi adalah proses 

penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai paduan 

pikiran dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, imbauan dan 

sebagaiannya, yang dilakukan seseorang kepada orang lain, baik langsung 

secara tatap muka maupun tak langsung melalui media dengan tujuan mengubah 

sikap pandangan atau prilaku.” (Effendi, 1993: 60). 

 

4. Historiografi 

Tahapan yang terakhir adalah tahapan Historiografi, yaitu tahapan 

/kegiatan menyampaikan hasil-hasil rekontruksi imaginatif dari pada masa lampau 

yang sesuai dengan jejak-jejaknya. Dengan kata lain tahapan Historiografi itu 

ialah tahapan penulisan. Hasil penafsiran atas fakta-fakta itu kita tuliskan menkadi 

suatu kisah sejarah yang selaras (E. Kosim, 1984: 46). 

Sesuai dengan sistematika penulisan Sejarah, maka tulisan ini berisi kata 

pengantar dan daftar isi, dan pada Bab I pendahuluan memuat latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan langkah-langkah penelitian 

(Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi). 
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Bab II Sejarah Terbitmya Majalah Mangle, yang didalamnya memuat, 

Sejarah dan Profil Majalah Mangle, Visi dan Misi Majalah Mangle, Logo Majalah 

Mangle dan Prioritas Penyajian Majalah Mangle. 

Bab III Perkembangan Majalah Mangle dari tahun 1998-2012, yang 

memuat spesifikasi Majalah Mangle, rubrikasi Majalah Mangle, Struktur 

Organisasi PT Mangle Panlipur. 

 Bab IV merupakan bagian yang terakhir yaitu berisi kesimpulan seluruh 

pembahasan. 

 

 


