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Abstrac 

This research was motivated by the phenomenon of the number of movie adapted 

from the novel and movie that ultimately in novel. The research focuses on the 

relationship between the two variables contained in the behavior of watching a 

movie and ask to read the novel. Relationship between two variables between the 

behavior of watching a movie and ask to read a novel searched each with factors 

such as the frequency of watching and reading frequency, type of movie and novel 

type of interest, motivation watch and read the novel, as well as the activities of 

the respondents who do after watching and after reading novels. Motivational 

approach uses and gratification which there discusses the cognitive motif in 

gratifikas media relations. Motif cognitive stresses the need for information. 

cognitive motif in conjunction with media grativication there is a "theory of 

stimulation" that sees humans as beings who always find experience-new 

experience looking for something to enrich their knowledge. (Rakhmat, 2005: 

212). This theory can be determined based on the desire of a person, when a 

person watching a movie he would be curious to find out information from 

different media which certainly feels more complete or provide information to the 

public is done.Surabaya fans of the movie and novel adaptation, research on 75 

respondents with a wide range of ages. Selection of respondents with the proviso 

that the respondents had watched the film adaptation as well as novel adaptation. 

 

Keywords: behavioral watching movies, behavior reading novels 
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PENDAHULUAN 

Ditengah-tengah 

perbincangan tentang minat 

membaca pihak-pihak merespon 

dengan mengungkapkan faktor-

faktor yang diduga menjadi pengaruh 

rendahnya minat baca, diantaranya 

adalah perkembangan teknologi. 

Perkembangan teknologi yang pesat 

saat ini sedikit banyak 

mempengaruhi minat membaca pada 

masyarakat Indonesia. Ketika 

masyarakat sudah di manjakan oleh 

teknologi, apapun bisa didapatkan 

dengan menggunakan teknologi, 

seperti bertukar informasi, 

mendapatkan informasi dan lain 

sebagainya. Namun teknologi tidak 

sepenuhnya dapat disalahkan, jika 

teknologi ini justru dapat membuat 

minat membaca menjadi tinggi. 

Teknologi yang disinyalir 

menjadi salahsatu penyebab 

rendahnya minat membaca adalah 

televisi. Pengaruh televisi terhadap 

minat membaca ini menjadi pro dan 

kontra. Golongan yang kontra 

menyatakan bahwa televisi menjadi 

penyebab rendahnya minat membaca 

karena televisi memiliki tampilan 

audiovisual yang menarik sehingga 

banyak waktu yang tersita digunakan 

untuk menonton televisi. Sedangkan 

pihak yang pro mengatakan bahwa 

televisi dapat membangkitkan minat 

membaca karena dari melihat televisi 

mereka akan tertarik dengan 

membaca. Hal ini disebabkan dewasa 

ini sudah banyak tayangan televisi 

yang diangkat dari cerita-cerita novel 

atau buku. 

Fenomena ketertarikan 

membaca terhadap novel-novel 

populer ini tak lepas dari keberadaan 

film. Beberapa tahun terakhir ini 

dunia perfilman mulai diramaikan 

oleh film yang diadaptasi dari novel. 

Pengangkatan novel menjadi film ini 

sedikit menaikkan minat terhadap 

novel. Sehingga bisa dibilang bahwa 

film adaptasi dan novel saling 

berhungan dan saling 

menguntungkan.  

Setiap tahunnya, film 

adaptasi novel selalu laris manis 

menduduki puncak box office, baik 

di Hollywood maupun Indonesia, 

mulai dari trilogy The Lord Of The 

Ring, kemudian disusul serial Harry 

Potter, Twillight Saga, dan yang 

terakhir trilogy The Hunger Games 

yang masih menyisakan dua film 

lanjutannya. Di luar film seri, kita 

masih dapat menyebutkan banyak 
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film lagi seperti Eat, Pray, Love 

(2010), The Notebook (2004), Love 

In The Time Of Cholera (2007), Les 

Miserables (2012), belum lagi 

berbagai film adaptasi novel Chicklit 

dan Teenlit yang selalu diserbu para 

penggemarnya tiap kali tayang di 

bioskop. 

Di dalam negeri pun, para 

sineas seakan larut dalam euphoria 

film adaptasi novel. Tercatat sejak 

perfilman Indonesia mulai bergeliat 

kembali, beberapa judul film yang 

berhasil memecahkan rekor penonton 

terbanyak diantaranya adalah film 

adaptasi novel seperti Laskar Pelangi 

(2008), Ayat-Ayat Cinta (2008), 

Ketika Cinta Bertasbih 1&2 (2009), 

5 cm (2012) dan yang terakhir adalah 

film Habibie & Ainun (2012) yang 

berhasil membius jutaan penonton 

Indonesia lewat kisah cinta sejati dua 

sejoli yang mengharu biru. 

Novel seperti lord of the ring yang 

muncul pertam kali pada masa yang 

hampir sama yaitu tahun 1954 dan 

narna 1950 kini menjadi populer 

ketika diterbitkan kembali dimana 

penggemarnya adalah anak-anak 

remaja. 

Kegemaran remaja pada 

bacaan fiksi seperti novel ini dapat 

dilihat salah satunya dari indikasi 

angka penjualan novel. Angka 

penjualan novel di indonesia dapat 

menjadi parameter atas ketertarikan 

dan kegemaran membaca novel 

dikalangan remaja, seperti data yang 

di tunjukan oleh hasil penelitian 

Rahma Sugihartati (2010:75-76) 

dalam periode tanggal 1-10 januari 

2009 penjualan novel di salah satu 

toko buku di surabaya yang cukup 

terkenal , Toga Mas jl. Diponegoro, 

tercatat 484 novel terjual baik novel 

karya penulis luar negeri dan dalam 

negeri. Beberapa novel yang populer 

dan memiliki angka penjualan yang 

tinggi adalah harry potter, the lord of 

the ring, narnia, twilight, da vinci 

code, ayat-ayat cinta, laskar pelangi, 

novel karya raditya dika, dewi lestari, 

andrea hirata. (Rahma Sugihartati, 

2010) 

Pada tahun 1998 saat novel 

harry potter pertama kali diterbitkan 

disetiap seri dari novel tersebut di 

film kan beberapa tahun kemudian. 

Dalam penelitian rahma sugihartati 

(2010) novel harry potter seri 

pertama hngga ke empat mengalami 

beberapa kali cetak ulang. Buku 
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pertama tercatat dicetak ulang mulai 

2000 januari sampai mei 2003 

dengan penjualan 132.242 eksemplar. 

Buku kedua dicetak sejak april 2001 

hingga 2003 telah terjual 128.324 

eksemplar. Sedangkan buku ke tiga 

dan ke empat sejak pertama kali 

dicetak sampai 2003 terjual sampai 

100.045 eksemplar. Menurut 

Mcmillan (dalam Sugihartati, 2010: 

14-15) bacaan novel gravis 

meningkat penjualannya dalam 

kurun waktu 3 tahun sejak 2001 

sehingga mendorong popularitas 

novel di kalangan remaja. 

Begitupun dengan novel yang 

sedang tren saat ini, The Hunger 

Games pertama kali diterbitkan 

dalam bentuk sampul keras 

di Amerika Serikat pada tanggal 14 

September 2008, dengan cetakan 

awal sebanyak 50.000 eksemplar, 

yang kemudian dicetak ulang dua 

kali hingga 200.000 eksemplar. Pada 

Februari 2010, novel ini telah terjual 

800.000 eksemplar. Pada bulan Juli 

2010, novel ini dirilis dalam bentuk 

sampul biasa. The Hunger Games 

memuncaki daftar buku terlaris The 

New York Times pada November 

2008, dan berada di daftar tersebut 

lebih dari 100 minggu berturut-turut. 

Saat adaptasi filmThe Hunger Games 

dirilis pada bulan Maret 2012, novel 

ini telah bertengger di daftar buku 

terlaris USA Today selama 135 

minggu berturut-turut. 

(http://www.publishersweekly.com) 

Pada bulan Maret 2012, saat 

perilisan film The Hunger Games, 

Scholastic melaporkan bahwa 26 juta 

novel trilogi Hunger Games telah 

dicetak, termasuk novel dengan 

sampul edisi film. The Hunger 

Games (dan sekuelnya) juga laris 

terjual dalam format buku elektronik. 

Suzanne Collins adalah penulis buku 

remaja pertama yang berhasil 

menjual lebih dari satu juta buku 

elektronik di Amazon Kindle, 

menjadikannya sebagai penulis 

keenam yang bergabung dengan 

"Kindle Million Club". Pada bulan 

Maret 2012, Amazon mengumumkan 

bahwa Collins telah menjadi penulis 

buku elektronik Kindle terlaris 

sepanjang masa. 

(www.publishersweekly.com) 

Melihat data penjualan novel tersebut, 

bisa di asumsikan, bahwa setidaknya 

film yang diangkat dari cerita novel 

akan mempengaruhi dan mendorong 

minat penontonnya untuk mencari 

http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat�
http://id.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times�
http://id.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times�
http://id.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times�
http://id.wikipedia.org/wiki/The_Hunger_Games_%28film%29�
http://id.wikipedia.org/wiki/USA_Today�
http://id.wikipedia.org/wiki/Buku_elektronik�
http://id.wikipedia.org/wiki/Amazon�
http://id.wikipedia.org/wiki/Amazon.com�
http://www.publishersweekly.com/�
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informasi dari novelnya. Dengan 

melihat film dan membaca novelnya 

remaja akan dapat membandingkan 

isi cerita maupun penggambaran 

tokohnya. Namun keberadaan film 

yang diangkat dari novel tidak 

selamanya menguntungkan, karena 

ada beberapa remaja yang pada 

akhirnya hanya menonton filmnya 

tanpa membaca novelnya. Hal ini 

dikarenakan pengaruh media yang 

lebih menarik menontonnya dengan 

audio visualnya. Jika membaca 

memerlukan daya imajinasi para 

penikmatnya, maka untuk film 

penonton akan bersifat pasif dan 

hanya menonton. 

Bahan dan metode 

Maka peneliti akan dengan sengaja 

memilih responden yaitu masyarakat 

yang pernah menonton film dan 

membaca novel adaptif dengan 

kriteria khusus,yaitu : 

1. Pernah menonton film 

adaptasi yang diangkat dari 

novel; 

2. Pernah membaca novel 

yang diangkat dalam layar 

film; 

 

Pada lokasi-lokasi yang telah peneliti 

tentukan, peneliti mencari responden 

secara acak, dan menanyakan tentang 

kriteria-kriteria yang sudah peneliti 

tentukan yakni yakng pernah 

menonton film adaptasi dan juga 

yang pernah membaca novel adaptasi. 

Kedua kriteria tersebut harus 

terpenuhi semua, jika ada salah satu 

tidak terpenuhi maka tidak akan 

menjadi tesponden peneliti. Setelah 

menemukan responden dengan 

kriteria diatas, responden diberikan 

kuesioner untuk dilakukan pengisian 

dari pertanyaan-pertanyaan yang 

sudah di sediakan. Adakalanya 

peneliti menanyakan atau 

mewawancari singkat pada 

responden terhadap pertanyaan-

pertanyaan tertentu yang kiranya 

membutuhkan alasan. 

Untuk menafsirkan hasil uji validasi 

kriteria yang digunakan adalah: 

1. Jika nilai r hitung lebih 

besar dari nilai r tabel 

maka item angket 

dinyatakan valid dan 

dapat dipergunakan, atau  

2. Jika nilai nilai r hitung 

lebih kecil dari nilai r 

tabel maka item angket 

dinyatakan tidak valid 
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dan tidak dapat 

digunakan. 

Penelitian ini menggunakan α 

= 5% dan df = n-2. Uji validasi spss 

dapat dilihat pada Corrected item 

total correlation. Corrected item 

total correlation tersebut 

menjelaskan r hitung dari tiap item 

instrumen penelitian bahwa jka nilai 

Corrected item total correlation 

lebih besar dari r tabel maka 

dinyatakan valid. 

Untuk menafsirkan hasil uji 

validasi kriteria yang digunakan 

adalah: 

1. Jika nilai r hitung lebih besar 

dari nilai r tabel maka item 

angket dinyatakan reliabel 

dan dapat dipergunakan, atau  

2. Jika nilai nilai r hitung lebih 

kecil dari ilai r tabel maka 

item angket dinyatakan tidak 

reliabel. 

Uji reliabelitis menggunakan spss 

16 dimana untuk mengetahui hasil 

kuesioner hasil penelitian reliabel 

atau tidak, dapat dilihat pada nilai 

Cronbach’s Alpha. Jika nilai  

Cronbach’s Alpha lebih besar dari r 

tabel maka dinyatakan  maka 

dinyatakan reliabel. Nilai r tabel 

didapat dari α = 5% dan df = n-2. 

Data yang digunakan kedalam 

tabel distribusi frekuensi untuk 

dianalisis. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah koefisien korelasi 

Product moment. Hal ini dikarenakan 

kedua variabel x dan y memilki 

korelasi, selain itu jumlah 

pengamatan tiap variabel berjumlah 

sama,selain itu data dari penelitian 

berupa data ordinal. 

Hasil Penelitian 

Dibawah ini adalah tabel yang 

menunjukkan perilaku menonton 

film adaptasi responden dalam tiap 

kategori.

 

Tabel 1.1 Tabel distribusi frekuensi perilaku menonton film responden 

Nilai Frekuensi Persentase (%) 

19 1 1,3 
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20 1 1,3 

22 1 1,3 

23 2 2,7 

24 1 1,3 

26 7 9,3 

27 5 6,7 

28 10 13,3 

29 11 14,7 

30 6 8,0 

31 6 8,0 

32 7 9,3 

33 5 6,7 

34 6 8,0 

35 1 1,3 

36 3 4,0 

38 2 2,7 

Total 75 100 

 Sumber: data primer diolah 

 

Tabel 1.1 menunjukkan data 

distribusi frekuensi dari perilaku 

menonton film adaptasi. Hasil diatas 

didapat dari penjumlahan setiap 

responden pada perilaku menonton 

film. Setelah mendapat hasil data 

diatas, maka data dikelompokkan 

menjadi tiga bagian kategori yakni 

tinggi, sedang dan rendah. 

Pengolahan data menggunakan spss 

16. Dengan hasil dibawah ini. 

Tabel  1.2 Tabel perilaku menonton film responden 
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Sumber:data primer diolah 

Data yang diperoleh di 

lapangan mengenai perilaku 

menonton film adaptasi novel dapat 

diketahui bahwa 75 reponden yang 

termasuk dalam kategori rendah 

sebanyak  8,0%. Responden yang 

tergolong dalam kategori sedang 

sebanyak 76,0%, sedangkan sisanya 

yaitu 16,0 % termasuk dalam 

kategori tinggi. Dari data diatas dapat 

diketahui bahwa perilaku menonton 

film adaptasi novel pada masyarakat 

surabaya tergolong sedang. Hal ini 

dapat dikaitkan dengan masalah 

kegemaran tentang genre dari film 

yang ditonton. Tidak semua genre 

film mereka sukai, hanya beberapa 

genre film yang dapat menarik minat 

mereka. Mereka akan selalu 

menonton jenis film yang mereka 

sukai, dan jarang menonton genre 

yang tidak menarik minat mereka. 

Selain itu motivsi juga dapat 

mempengaruhi perilaku menonton 

film pada masyarakat. 

Dibawah ini adalah tabel 

yang menunjukkan perilaku 

menonton membaca novel  adaptasi 

responden dalam tiap kategori. 

Sebelum dikelompokkan menjadi 3 

kategori, terlebih dahulu dicari 

distribusi frekuensi perilaku 

membaca novel pada responden. 

Data distribusi frekuensi responden 

diperoleh dari keseluruhan data tiap 

responden pada perilaku membaca 

novel.  

Hasil dari perhitungan 

perilaku membaca novel adaptasi 

ditampilkan dalam tabel 3.34 

dibawah ini. 

 

 

 

Kategori  Frekuensi Persentase 

Tinggi  12 16,0 

Sedang  57 76,0 

Rendah  6 8,0 

Total 75 100 
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Tabel 1.3 tabel distribusi frekuensi perilaku membaca novel adaptasi 

Nilai Frekuensi Persentase (%) 

17 1 1,3 

20 2 2,7 

21 2 2,7 

22 3 4,0 

23 1 1,3 

24 8 10,7 

25 7 9,3 

26 6 8,0 

27 7 9,3 

28 7 9,3 

29 6 8,0 

30 4 5,3 

31 8 10,7 

32 4 5,3 

33 2 2,7 

34 2 2,7 

35 2 2,7 

37 2 2,7 

39 1 1,3 

Total 75 100 

 Sumber:data primer diolah 

 Tabel 1.3 diolah kembali dengan menggunakan spss 16 untuk mengetahui 

kategori dari setiap responden. Hasil dari pengolahan data adalah sebagai berikut. 
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Tabel 1.4 Tabel perilaku membaca novel responden 

Kategori  Frekuensi Persentase 

Tinggi  9 12,0 

Sedang  57 76,0 

Rendah  9 12,0 

Total 75 100 

Sumber:data primer diolah 

Data yang diperoleh di 

lapangan mengenai perilaku 

membaca novel adaptasi diperoleh 

hasil bahwa 75 reponden yang 

termasuk dalam kategori rendah 

sebanyak  12%. Responden yang 

tergolong dalam kategori sedang 

sebanyak 76%, sedangkan sisanya 

yaitu 12 % termasuk dalam kategori 

tinggi. Dari data diatas dapat 

diketahui bahwa perilaku membaca 

novel adaptasi pada masyarakat 

surabaya tergolong sedang. Tidak 

semua genre novel mereka sukai, 

hanya beberapa genre novel yang 

dapat menarik minat mereka. Mereka 

akan selalu membaca jenis novel 

yang mereka sukai, dan jarang 

membaca genre yang tidak menarik 

minat mereka.  

Jenis novel berbentuk trilogy 

atau bersambung dapat juga menarik 

minat membaca responden karena 

cerita yang bersambung, sama halnya 

dengan hunger game, laskar pelangi. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mencari hubungan yang dimiliki 

antara kedua variabel.maka tes 

statistik yang digunakan adalah tes 

Product moment. Dengan tes ini 

untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan dari menonton film 

adaptasi dengan membaca novel 

adaptasi. Serta arah hubungan dari 

keduanya, tingkat keeratan X dan Y. 

Korelasi Product moment 

digunakan untuk mencari hubungan 

atau untuk menguji signifikansi 

hipotesis asosiatif pada kedua 

variabel. Korelasi Product moment 

sesuai digunakan pada data yang 

berbentuk ordinal pada kuisioner.  

Skala ordinal yang digunakan 

peneliti adalah 1 untuk “ tidak pernah” 

2 “ kadang-kadang”, 3 untuk “sering” 

dan 4 untuk “selalu”. 
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Dalam uji signifikansi 

terdapat taraf signifikanse. Taraf 

signifikansi menunjukkan 

probabilitas atau peluang kesalahan 

yang ditetapkan peneliti dalam 

pengambilan keputusan untuk 

menentukan hipotesis mana yang 

diterima atau ditolak.sedangkan 

untuk penentuan taraf signfikansi α 

untuk menentukan nilai tabel yang 

sesuai dengan uji statistik 

menggunakan uji t. 

Untuk tes korelasi Product 

moment diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 1.5 koefisien korelasi Product moment 

 

Correlations 

  Tonton baca 

tonton Pearson 

Correlation 
1 .811** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 75 75 

baca Pearson 

Correlation 
.811** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

 

 

 

Tabel 1.5 menunjukkan nilai 

koefisiensi korelasi Product moment 

yaitu  0,811. Melihat nilai dari 

koefisien Product moment bernilai 

positf maka arah hubungan kedua 

variabel adalah positif, jadi semakin 

tinggi perilaku menonton film maka 

semakin tinggi pula perilaku 

membaca novel. Sebaliknya jika 

semakin rendah perilaku menonton 
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flm maka semakin rendah perilaku 

membaca. 

 

 

 Untuk dapat mengetahui 

derajat keeratan atau kuat lemahnya 

dua variabel perilaku menonton film 

dan perilaku membaca novel, dapat 

diterangkan berdasarkan tabel 

koefisiensi korelasi sebagai berikut: 

Tabel 1.6 tingkat keeratan hubungan variabel X dan Y 

Nilai korelasi Keterangan 

0,00 - < 0,20 Hubungan sangat lemah (diabaikan dianggap tidak ada) 

≥ 0,20 - < 0,40 Hubungan rendah 

≥ 0,40 - < 0,70 Hubungan sedang/cukup 

≥ 0,70 - < 0,90 Hubungan kuat atau tinggi 

≥ 0,90 - < 1,00 Hubungan sangat kuat/ tinggi 

 

 

Diketahui nilai pada tabel 1.6 tentang 

koefisiensi korelasi rank spearman 

antara perilaku menonton film dan 

membaca novel sebesar 0,811. Nilai 

koefisien korelasi rank spearman jika 

dilihat dari tabel 3.48 berada pada 

titik ≥ 0,70 - <0,90. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat keeratan 

hubungan variabel antara menonton 

film dan membaca novel tinggi atau 

kuat. 

 Pengujian ini dilaksanakan 

untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara variabel-variabel 

yang diteliti (muhidin,2007 :128). 

Dalam hal ini rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian adalah 

Apakah terdapat hubungan anatara 

perilaku menonton film dengan 

minat membaca bacaan mengenai 

film yang di adaptasi pada 

masyarakat surabaya penggemar film 

dan novel adaptif. Dari rumusan 

masalah tersebut dapat dirumuskan 

hipotesis berupa: 

H0 = Tidak terdapat hubungan antara 

perilaku menonton film 

adaptasi dengan minat 

membaca novel pada 

masyarakat di Kota Surabaya. 
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H1 = Terdapat hubungan antara 

perilaku menonton film 

adaptasi dengan minat 

membaca novel pada 

masyarakat di Kota Surabaya. 

 Untuk taraf signifikasnsi α 

sudah dijelaskan bahwa dalam 

penelitian biasanya menggunakan 

menggunakan taraf signifikasnsi α  

adalah 5% atau 1%. Dalam penelitian 

ini menggunakan taraf 1% karena 

untuk mendapatkan hasl yang akurat 

dari data yang di dapat di lapangan. 

 Dalam analisis korelasi untuk 

menentukan dan menghitung nilai uji 

statistik menggunakan uji t. Dengan 

sampel berjumlah 75 orang koefisien 

korelasi rank spearman didapat 0,811, 

maka nlai t diperoleh hasi 11,083. 

Kemudian derajat kebebasan  yaitu 

n-2=75-2=73 dengan α = 1% dengan 

melihat pada tabel distribusi t didapat 

hasil t tabel sebesar 2,378.  

Dengan membandingkan 

hasil t hitung = 11,083dan t tabel 

2,3650 maka dilakukan pengujian 

jika nilai t hitung lebih besar atau 

sama dengan dari t tabel maka H0 

ditolak. Dalam penelitian ini nilai t 

hitung lebih besar dari pada t tabel 

(11,083 > 2,3650). Dengan demikian 

hipotesis nol yang menyatakan 

“Tidak terdapat hubungan antara 

perilaku menonton film adaptasi 

dengan minat membaca novel pada 

masyarakat di Kota Surabaya.” 

Ditolak. 

Berdasarkan penelitian 

terhadap 75 responden diketahui 

bahwa Tidak terdapat hubungan 

antara perilaku menonton film 

adaptasi dengan minat membaca 

novel pada masyarakat di Kota 

Surabaya. 

Pembahasan 

Sebuah tayangan film dapat 

mempengaruhi minat dari perilaku 

seseorang. Jika seseorang merasa 

tertarik dengan isi cerita dari yang 

mereka tonton, maka mereka akan 

mencari informasi yang mereka 

anggap mereka butuhkan. Dalam 

penelitian ini menunjukkan lebih dari 

setengah dari responden akan 

membaca novelnya setelah menonton 

filmnya. Alasan mereka ada 

beberapa yakni penasaran akan isi 

cerita yang lebih lengkapnya. Hal ini 

sesuai dengan teori Pengaruh isi 

(content effect) yang lebih berkaitan 

dengan sifat dasar dan mutu program 

yang di tonton. (Himmelweit, 
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Oppenheim, dan Vince(1958) dalam 

Neuman , 1981). Hal ini berpengaruh 

pada isi dari konten yang di tonton, 

karena bagian ini sangat berpengaruh 

pada minat dari seseorang. Dari sini 

dapat dikatakan bahwa film yang 

ditonton dapat menumbuhkan minat 

membaca novel, jika isi dari cerita 

menarik minat dari seseorang, 

sehingga menimbulkan daya tarik 

untuk membuat seseorang membaca 

novelnya. 

Dari penelitian yang 

dilakukan oleh Pramono Adi yang 

menguji tentang pengaruh menonton 

film dengan minat buku bacaan. 

Jenis hubungan ini adalah cukup atau 

sedang, dalam artian terdapat 

hubungan yang terjadi namun cukup 

karena beberapa pengaruh seperti 

jenis film yang di lihat. Adanya 

hubungan ini membuktikan adanya 

hubungan Media complementary 

yaitu khalayak yang menggunakan 

media tertentu akan berusaa mencari 

media lain yang memiliki isi sama 

dengan media yang pertama yang 

dikonsumsi, tetapi memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan 

media yang pertama. Dalam 

penelitian yang dilakukan pramono 

adi menyebutkan bahwa ketika 

seseorang menonton film dari televisi, 

TV parabola maupun  dvd dapat 

membuat seseorang penasara dan 

mencari informasi lain melalui buku 

bacaan. 

Pramono adi menyebutkan 

bahwa dalam menonton film melalui 

media televisi mempunyai rasa ingin 

tahu pada seseorang terhadap film 

yang di tontonnya. Dengan rasa ingin 

tahu tersebut seseorang menjadi akan 

mencari informasi melalui media lain 

dalam hal ini yaitu buku bacaan. 

Khalayak yang menonton film yang 

ditayangkan melalui media televisi 

seperti film-film tentang ilmu 

pengetahuan, film anime, atau kartun 

terdorong untuk mengkonsumsi 

media lain yaitu dalam hal ini buku-

buku pengetahua umum, novel, atau 

komik sehingga seseorang dapat 

mempelajari dengan teliti, dapat 

mengulang setiap saat apa yang dia 

mau dari pada filmnya yag hanya 

sepintas. 

Telah disebutkan bahwa 

Dalam menonton film yang 

ditayangkan di televisi 

mempengaruhi keinginan seseorang 

untuk mencari informasi yang 

dibutuhkan dengan membaca 
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bukunya. Pramono adi memberikan 

data bahwadari film-film tentang 

ilmu pengetahuan yang di tayangkan  

melalui televisidapat menambah 

wawasan membuat seseorang anak 

untuk membuka buku mengenai film 

tersebut.  

Dalam penelitian ini didapat 

data tentang beberapa alasan 

seseorang menonton film dan 

membaca novel, beberapa responden 

menyebutka akan rasa penasaran 

mereka tentang sesuatu yang tidak 

didapatnya ketika mereka menonton 

film. Hal ini sesuai dengan Media 

complementary yaitu khalayak yang 

menggunakan media tertentu akan 

berusaha mencari media lain yang 

memiliki isi sama dengan media 

yang pertama yang dikonsumsi, 

tetapi memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan media yang pertama. 

Film sebenarnya dapat meningkatkan 

kegiatan membaca, penguraan 

tersebut bahwa buku mengenai film 

mungkin meningkatkan novel 

tersebut akan dibaca.  

Telah dijelaskan bahwa 

responden dalam menonton film 

dipengaruhi oleh motivasi dan 

keinginan mereka sihingga mereka 

dapat dorongan atau motivasi dari 

diri sendiri atau orang lain untuk 

mencari informasi lebih dalam lagi 

melalu novelnya. Pengaruh atau 

motivasi ini bisa jadi didapat dari 

seseorang karena termotovasi dari 

teman yang mencerotakan tentang 

apa yang mereka dapat jika membaca 

novelnya, sehingga timbul keinginan 

untuk mencari informasi dari novel. 

Kegiatan responden setelah 

menonton film yaitu membaca novel 

dengan  persentase terbanyak 48 % 

memilih kadang-kadang atau 16 

responden. Sebanyak 27 orang atau 

36% responden mengatakan sering 

membaca novel setelah menonton 

film. 16,0% responden atau 12 orang 

dari 75 responden memilih selalu 

membaca novel setelah melihat 

filmnya. Hal ini dikarenakan Mereka 

akan menjadi penasaran dengan 

cerita yang disuguhkan dari segi 

novelnya atau bahkan tidak 

mendapatkan kepuasan setelah 

menonton filmnya yang dirasa 

kurang lengkap. Ada juga film yang 

terdapat dari trilogi novel sehingga 

responden lebih penasaran dan 

mencari serial selanjutnya. Hasil ini 

menunjukkan sebagian besar 

responden terpengaruh untuk 
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membaca novelnya setelah menonton 

film yang diangkat dari novel. 

Begitu juga sebaliknya 

pengaruh novel dapat mempengaruhi 

seseorang untuk menonton filmnya, 

hal ini dapat dilihat dari hasil data 

Tabel 3.27 menunjukkan sikap atau 

perilaku dari responden ketika selesai 

membaca novel adaptasi yaitu 

menonton filmnya, hasilnya 

menunjukkan 29 orang atau sebesar 

38,7% mengatakan kadang-kadang 

menonton filmnya. Responden yang 

sering menonton filmnya sebanyak 

35 orang atau 46,7%. 11 orang atau 

14,7 % memilih selalu menonton 

filmnya. Alasan yang diberikan dari 

salah satu responden adalah, dia 

ingin mengetahui jika cerita tersebut 

di filmnkan. Dia menjadi penasaran, 

siapa saja tokoh yang memerankan 

tiap-tiap karakter. Selain itu dia juga 

ingin membandingkan isi cerita dari 

novel dan film tersebut. 

Dari data yang didapat dari 

penelitian bisa dilihat bahwa 

memnonton film dapat berdapka 

positif pada membaca novel, begitu 

juga sebaliknya. Sehingga terjadi 

hubungan yang kuat atau tinggi dari 

data penelitian. Jika dilihat hasil data 

maka dapat dikatakan bahwa 36% 

mengatakan sering membaca 

novelnya setelah menonton filmnya, 

dan 16% mengaku selalu membaca 

novelnya. Hal ini dikarenakan meeka 

kurang puas dengan apa yang mereka 

dapat dari film dan mendapat 

dorongan membaca ketika ada teman 

merekomendasikan media lain 

seperti novel. 

Begitu juga sebaliknya, 

bahwa membaca novel juga memiliki 

sisi positif untuk meningkatkan 

minat menonton, karena dalam data 

menyebutkan bahwa sebanyak 46,7% 

responden sering menonton film 

setelah membaca novelnya, dan 14,7 % 

selalu menonton filmnya setelah 

membaca novelnya. Sama halnya 

dengan menonton dan membaca, hal 

ini dapat didasari dari motivasi yang 

didapatkan dan dorongan kepuasan 

seseorang ketika ingin mendapatkan 

sesuatu yang lebih dari media 

lainnya. 

Media harus bersaing dengan 

media lainnya dalam hal pemenuhan 

kebutuhan audiens nya. Tabel 3.19 

menunjukkan tentang bagaimana 

responden memilih lebih dahulu 

novel atau film dan hasilnya 
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menunjukkan bahawa 31 orang atau 

41,3% memilih menonton filmnya 

baru membaca novelnya, sedangkan 

44 orang atau sebanyak 58% 

memilih membaca novelnya terlebih 

dahulu baru kemudian menonton 

flmnya. Responden yang memilih 

film dahulu dengan alasan ingin 

mengetahui ceritanya erlebih dahulu 

sebanyak 24%, dan ingin 

mencocokkan isi cerita 10,7 %. 

Untuk responden yang memilih 

novel terlebuh dahulu memilih alasan 

yakni membaca buku lebih mudah 

membayangkan ceritanya sebanyak 

40,0%, dan 13,3 % memilih alasan 

novel yang dapat diulang dan 

dipahami beberapa kali. 

Terdapat pendekatan 

motivasional pada uses and 

gratification dimana didalamnya 

membahas mengenai motif kognitif 

dalam hubungan gratifikas media. 

Motif kognitif menekankan 

kebutuhan akan informasi. motif 

kognitif dalam hubungannya dengan 

gratfikasi media terdapat “teori 

stimulasi” yang memandang manusia 

sebagai makluk yang senantiasa 

mencaari pengalaman-pengalana 

baru yang selalu mencari sesuatu 

yang memperkaya pengetahuannya. 

(rakhmat, 2005 : 212). Teori ini 

dapat ditetapkan berdasarkan 

keinginan dari seseorang, ketika 

seseorang menonton film ia akan 

merasa penasaran untuk mengetahui 

informasi dari media yang berbeda 

yang tentunya dirasa lebih lengkap 

atau memberikan informasi baru. 

Masyarakat bebas dalam pemilihan 

media mana dahulu yang dia 

inginkan baik film maupun novel. 

Pemilihan ini dapat dilandasi dari 

beberapa faktoe yakni motivasi 

maupun minat dari setiap individu. 

Motivasi dari keluarga, teman 

maupun diri sendiri memberikan efek 

pada perilaku setiap individu dalam 

membaca novel maupun mebonton 

film. Begitu pula dalam pemilihan 

genre, individu mendapat pilihan 

beberapa genre film atau novel yang 

disukainya sehingga dapat 

menentukan perilaku dalam 

menonton atau membaca film atau 

novel adaptasi. 

Selain perilaku di penelitian 

ini juga melakukan analisis terhadap 

fungsi media tersebut. dari data 

didapat responden setuju akan fungsi 

media film dan novel sebagai sarana 

hiburan untuk mengisi waktu luang 

mereka, serta mendapatkan informasi 
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yang kiranya mereka butuhkan ketika 

tidak mendapat dari satu media saja. 

Selain media hiburan flm dan novel 

juga sebagai media edukasi atau 

pendidikan dan penyedia informasi.  

kesimpulan 

 Dalam penelitian yang 

menguji hubungan antara perilaku 

menonton film adaptasi dengan 

membaca novel adaptasi pada 

masyrakat di surabaya dapat 

disimpulakan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian dan uji 

signifikansi dalam analisis 

data bab III membuktikan 

bahwa antara perilaku 

menonton film adaptasi 

dengan membaca novel 

adaptasi pada masyrakat di 

surabaya. Hasil dari 

penelitian ini sekaligus 

menjawab rumusan dan 

memberikan bukti jika ada 

hubungan antara keduanya. 

2. Arah hubungan antara 

perilaku menonton film 

adaptasi dengan membaca 

novel adaptasi pada 

masyrakat di surabaya yaitu 

positif. Jadi semakin tinggi 

perilaku menonton film maka 

semakin tinggi pula perilaku 

membaca novel, dan 

sebaliknya semakin rendah 

perilaku menonton film maka 

semakin rendah juga perilaku 

membaca novelnya. 

3. Tingkat keeratan antara 

perilaku menonton film 

adaptasi dengan membaca 

novel adaptasi pada 

masyrakat di surabaya yaitu 

kuat atau tinggi. Hal tersebut 

karena kedua media ini saling 

terkait,  dan dapat 

melengkapi. 

4. Hubungan dari dua variabel 

X dan Y ini tidak selalu 

berjalan satu arah namun 

dapat berjalan dua arah. Hal 

ini dibuktikan ketika terdapat 

responden yang tertarik 

membaca buku setelah 

menonton dan sebaliknya 

terdapat responden yang 

tertarik menonton film 

setelah membaca novelnya. 

5. Dalam penelitian ini terbukti 

akan asumsi tentang media 

complementary yakni dengan 

adanya hubungan antara 

perilaku menonton film 

adaptasi dengan membaca 
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novel adaptasi pada 

masyrakat di surabaya. 

Seseorang cenderung 

mengkonsumsi media lain 

sebagai pemuas 

kebutuhannya. 

6. Selain itu isi konten juga 

mempengaruhi minat dari 

pada seseorang dalam 

menonton maupun membaca. 

 

Saran 

1. Adanya hubungan antara 

perilaku menonton film dan 

membaca novel pada 

masyarakat surabaya, dapat 

menjadi referensi yakni: 

a. Peran orang tua , 

teman sebaya dapat 

mempengaruhi 

seseorang dalam 

pengambilan 

keputusan, oleh sebab 

itu, sangat dharapkan 

bahwa seseorang 

dapat membawa 

dampak positif dan 

saling mempengaruhi 

dalam hal positif pada 

orang-orang di sekitar. 

Dalam hal ini adalah 

membaca. 

b. Peran pemerintah 

dalam mengontrol 

film dan novel yang 

beredar menjadi 

penting dikarenakan 

konten atau isi dapat 

mempengaruhi 

masyarakat yang 

menontonnya. 

c. Penyedia novel seperti 

halnya toko buku 

maupun perpustakaan 

diharap dapat 

menyediakan 

kebutuhan masyarakat 

mengenai kebutuhan 

membaca. Terlebih 

lagi perpustakaan 

dimana seseorang 

dapat mendapat buku 

secara gratis diharap 

dapat memperbaruhi 

koleksi sehingga 

dapat menarik 

masyarakat untuk 

datang, karena 

terdapat novel-novel 

yang memang sedang 

di inginkan oleh 

pembaca. 
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2. Bagi peneliti yang ingin 

mengembangkan penelitian 

ini untuk mengambil sampel 

yang berbeda agar dapat 

memperluas hasil dari 

penelitian. 

Penelitian ini hanya menguji 

hubungan antara dua variabel dan 

keeratan keduanya. Dengan melihat 

hubungan itu tidak akan menjawab 

alasan dibalik data tersebut. diharap 

penelitian selanjutnya dapat 

mengungkapkan sebab akibat dari 

dua variabel y 
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