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ADSTRAK 

Penelitian mengenai hubungan antara pola menonton televisi dan perilaku 
membaca pada anak-anak telah banyak dilakukan diluar negeri. Berbagai 
penelltian tersebut menghasilkan beragam kesimpulan. 

Di Indonesia, masih jarang terdapat penelitian yang menghubungkan 
antara pola menonton televisi dan perilaku membaca pada anak·anak. Penelitian 
ini berlangsung untuk mengetahui ada tidaknya hubungan tcrsebut di Indonesia, 
mengingat Indonesia memiliki budaya dan karakteristik berbeda dengan negara 
dimana telah diadakan penelitian serupa. 

Penelitian disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan budaya masyarakat 
Indonesia. Dari beberapa penelitian lain dinyatakan bahwa anak-anak menyukai 
membaca komik dan menonton film kartun. Hal ini menjadi dasar mengapa 
penelitian ini mengambil obyek film kartun dan komik. 

Dragon Ball dipiIih berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu rating acara 
anime Dragon Ball termasuk tinggi sedangkan dari segi penjualan manga 
termasuk terlaris. Cerita Dragon Ball di {mime dan manga sarna, selain itu centa 
Dragon Ball bersambung terus sehingga diasumsikan penonton maupun 
pembacanya akan mengkonsumsinya terus menerus. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui adanya hubungan antara pola 
menonton anime Dragon Ball dengan perilaku membaca manga Dragon Ball pada 
anak-anak. 

Kerangka teori yang digunakan adalah Uses and Gratijlcalion, televisi 
sebagai media massa, film animasi sebagai media massa, dan komik sebagai 
media massa. Digunakan juga kerangka konsep mengenai pola menonton, 
membaca, anak-anak dan media massa anime, dan manga. 

Sebagai sampling penelitian adalah murid-murid kelas V dan VI SD 
Ciputra. Pemilihan murid SD ini dengan asumsi secara finansial dan waktu 
mereka bisa mengkonsumsi baik anime maupun manga. Sampling yang diambil 
adalah total sampling dengan tujuan agar hasilnya dapat mendekati kenyataan 
sebenamya. 

Untuk anal isis data digunakan Korelasi Tata Jenjang Spearman yang 
sesuai untuk data dengan skala ordinal. Hasilnya kemudian diuji signifikansi 
untuk mcncmukan ada atau tidak ada hUbungun. Data nominal digunakan untuk 
mcmperkaya anal isis data. 

Hasil penelitian ini adalah adanya hubungan antara pola menonton anime 
Dragon Ball dengan perilaku membaca manga Dragon Ball pada anak-anak . .lenis 
hubungan yang terjadi adalah lemah tapi pasti, dalam arti polanya masih terlihat 
jelas. 
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