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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Zaman sekarang membaca sudah menjadi suatu kebutuhan di kalangan 

masyarakat, baik di kalangan masyarakat menengah ke atas atau bahkan menengah ke 

bawah. Membaca menjadi suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Bahkan 

pemerintah juga mencanangkan gerakan nasional membaca bagi masyarakat (NN, 

2006), dengan gerakan membaca ini pemerintah melalui duta-duta membacanya 

seolah mengajak masyarakat untuk ikut serta atau berperan dalam memerangi 

kebodohan dan secara langsung juga ikut membantu memberantas buta huruf serta 

menumbuhkan minat membaca. Handayani (2006) mengemukakan bahwa minat 

membaca biasanya lahir dari rumah. Jika orang tuanya, atau orang yang tinggal 

serumah, cinta buku dan senang membaca maka hampir bisa dipastikan anak juga 

akan gampang tertular. Jika orang tua senang membaca maka dengan mudah buku-

buku akan dijumpai di berbagai tempat di rumah  

Membaca adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk 

mendapatkan informasi atau pesan-pesan yang ingin diketahui oleh yang membaca. 

Setiap orang memiliki kegemaran yang berbeda terhadap membaca, ada orang yang 

gemar membaca buku, baik itu bacaan yang berkenaan dengan pelajaran maupun 

bacaan yang sifatnya hiburan seperti buku-buku cerita. Bacaan yang sifatnya hiburan 
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meliputi: novel, majalah dan ada juga anak yang gemar membaca komik dan lain-lain 

(Wijaya, 2002). 

Penggemar komik telah menyebar ke seluruh Indonesia, dan tidak terbatas 

pada anak-anak saja. Remaja dan orang dewasa pun banyak yang gemar membaca 

komik. Banyak orang tua dan guru sangat mengkhawatirkan pengaruh komik 

terhadap anaknya. Mereka berpendapat bahwa dengan membaca komik, anak atau 

siswa akan lupa waktu untuk kegiatan yang lainnya, khususnya belajar. Selain itu, 

juga menganggap bahwa komik dapat membuat anak atau siswanya menjadi bodoh 

(NN, 2003). 

Persepsi negatif terhadap komik juga banyak dilontarkan oleh para pakar. 

Mereka mengomentari bentuk dan isi dari jenis bacaan ini. Komentar mereka di 

antaranya tentang imajinasi. Mereka berpendapat bahwa dengan membaca komik, 

imajinasi anak kurang tertantang untuk berkembang karena komik banyak didominasi 

oleh unsur visual ketimbang teks naratifnya. Padahal, teks naratif itu penting untuk 

perkembangan imajinasi anak (Trisnawati, 2007). 

Untungnya tidak semua pakar beranggapan negatif terhadap komik. Ada 

beberapa pakar yang mendukung keberadaan komik. Salah satunya adalah Sitepu 

(Damayanti, 2003) beliau menyatakan bahwa komik tidak berbahaya dan tidak 

merusak minat baca anak-anak. Komik dapat memperkaya kecerdasan visual dan bisa 

mendorong anak belajar mencocokkan antara latar belakang dengan kejadian yang 

dipaparkan dalam cerita. Sedangkan Bonneff (Trisnawati, 2007) mengemukakan 

bahwa komik punya peranan yang positif yaitu mengembangkan kebiasaan membaca. 



 3

Seorang tokoh yaitu Salindri (1996) berpendapat bahwa dengan membaca sebuah 

buku komik seseorang akan dapat mengasah kepekaan sosial melalui cerita-cerita 

yang ada di dalam buku komik. Beliau juga menambahkan  bahwa membaca komik 

juga merupakan suatu hal yang dapat membantu seseorang memahami segala macam 

emosi dan perasaan melalui gambar-gambar yang ada di dalam buku komik, namun 

tentunya dari buku komik yang memiliki isi cerita yang mendidik, Mudah ditemukan 

buku komik mulai dari yang bercerita tentang komedi, action atau bahkan sampai 

pada cerita animasi fiktif sesuai dengan batasan usia masing-masing. Komik juga 

memiliki batasan umur untuk membacanya. Sudjana (2001) mengemukakan bahwa 

ada beberapa komik yang hanya diperuntukkan bagi orang dewasa dan ada yang 

khusus untuk anak kecil. Semua itu tergantung dari isi dari jalan cerita di dalam buku 

komik tersebut.  

Banyak ditemukan bahwa ada kecenderungan seorang yang sudah berusia 

dewasa atau remaja akhir justru menyukai komik-komik yang sebenarnya 

diperuntukkan untuk anak kecil (NN, 2007). Fenomena yang menjangkiti beberapa 

anak SMA ini disebabkan mereka masih mengagumi tokoh animasi semasa kecilnya, 

mulai dari Dragon Ball, Spiderman, Kenshin Himura atau bahkan tokoh rekaan 

Doraemon. Besarnya minat membaca komik semacam ini memicu pertentangan di 

dalam diri remaja. Pertentangan ini didasari dari usia yang sudah tidak seharusnya 

membaca komik yang khusus diperuntukkan bagi anak kecil. 

Besarnya daya imajinasi mengenai tokoh animasi semasa kecil inilah yang 

membuat para remaja rela menyewa atau bahkan membeli komik ini. Minat membaca 
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yang disertai imajinasi di luar batas terkadang dapat membuat para remaja ini seolah 

memiliki dunia sendiri dan tidak sadar dengan keadaan sekelilingnya terkadang 

berperilaku seperti ketika masih kecil yaitu seakan ingin menjadi tokoh komik yang 

menjadi idolanya, atau bahkan menduplikasi karakter jelek tokoh yang ada dalam 

cerita komik dan meniru adegan-adegan kekerasan yang digambarkan dalam komik 

(Trisnawati, 2007).  

Komik bagi anak SMA di usia remaja atau bahkan usia dewasa masih seperti 

euforia (kesenangan yang berlebihan). Hal ini sebetulnya bukan mutlak kesalahan 

dari sang pembaca komik namun kembali ke masalah komik itu sendiri yang sudah 

barang tentu memiliki nilai lebih jika mampu membius pembaca setianya. Tidak ada 

yang salah dari fenomena ini, namun yang justru diperlukan adalah bagaimana 

sebetulnya memberi saran untuk membaca komik yang sesuai dengan batasan usianya 

serta jangan sampai seorang anak kecil membaca komik dewasa dan seorang dewasa 

membaca komik anak kecil. 

Hal-hal yang sudah tidak seharusnya ada di dalam diri remaja, seperti 

membaca komik yang diperuntukkan untuk anak kecil, ingin menjadi tokoh di dalam 

komik, menduplikasi karakter jelek tokoh yang ada dalam cerita dan meniru adegan-

adegan kekerasan yang digambarkan yang semuanya akan membuat seseorang akan 

mengalami penyesuaian diri yang gagal di usia lahiriahnya. Membaca komik di usia 

remaja sudah seharusnya disesuaikan dengan membaca komik yang diperuntukkan 

sesuai dengan usianya. Namun hal ini justru jarang dijumpai di kalangan remaja yaitu 

membaca komik cerita remaja. Pengamatan di lapangan justru menunjukkan bahwa 
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banyak remaja yang justru masih menggemari komik anak kecil. Hal ini dapat 

menghambat proses penyesuaian dalam diri remaja, terlebih mereka yang duduk di 

bangku sekolah seperti SMA, karena tidak semua remaja mampu melakukan 

penyesuaian diri dengan baik dan berhasil. Dalam masa perkembangan, remaja 

mengalami berbagai perubahan. Perubahan tersebut melingkupi aspek fisik, kognitif, 

dan psikososial. Menurut Erikson (Miller, 1993) masa remaja masuk kepada tahapan 

identitas dan penolakan (repudiation) versus identity diffusion, dimana dalam tahap 

perkembangan ini tugas dasar remaja adalah untuk dapat menerapkan beragam 

identitas yang mereka bawa sejak masa anak-anak menjadi suatu identitas yang 

semakin lengkap. Di sini adakalanya remaja mengalami hambatan dan kegagalan 

yaitu tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang ditandai dengan adanya 

hambatan dalam fungsi sosial, kecemasan dan depresi. Davidoff (1991) berpendapat 

bahwa penyesuaian diri adalah proses usaha untuk mempertemukan tuntutan diri 

sendiri dengan lingkungan. Jadi ketika tuntutan diri pada usia SMA seperti 

bersosialisasi, mengenal lingkungan dan mempersiapkan diri memasuki usia dewasa 

sudah seharusnya tidak lagi bertingkah laku childish atau kekanak-kanakan dengan 

berimajinasi menjadi tokoh superhero di masa kecil. Penyesuaian diri yang gagal 

nantinya dapat mengganggu seseorang ketika harus melangkah lagi di luar dunianya 

saat ini.  

Berdasar latar belakang dari permasalahan yang ada, maka penulis terdorong 

untuk mencari kebenaran ilmiah dan meneliti dari rumusan masalah yang ada yaitu 

“Apakah ada keterkaitan antara minat membaca komik dengan penyesuian diri pada 
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siswa SMA?”. Mengacu pada permasalahan tersebut penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan Minat Membaca Komik dengan 

Penyesuaian Diri pada Siswa SMA”. 

 

B.Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara minat membaca komik dengan penyesuaian diri pada siswa 

SMA.  

2. Kondisi minat membaca komik pada siswa SMA. 

3. Kondisi penyesuaian diri pada siswa SMA. 

4. Sumbangan minat membaca komik terhadap penyesuaian diri pada siswa 

SMA. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Siswa SMA,  penelitian ini  dapat memberikan informasi khususnya yang 

berkaitan dengan minat membaca komik dengan penyesuaian diri sehingga 

siswa SMA khsusunya yang menjadi subjek peneliti dapat memahami 

kerugian dan keuntungan membaca komik serta lebih mampu menyesuaikan 

diri dengan lingkungan pergaulannya. 

2. Guru sebagai staf pengajar, hasil penelitian ini memberikan kontribusi 

ilmiah khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara minat membaca 
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komik dengan penyesuaian diri pada siswa SMA sehingga dapat memberi 

bimbingan dan arahan kepada anak didiknya agar lebih selektif dalam 

memilih atau membaca buku yang lebih bermanfaat 

3. Bagi orangtua, hasil penelitian ini memberikan sumbangan informasi 

khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara minat membaca komik 

dengan penyesuaian diri pada siswa SMA sehingga orang dapat 

mengembangkan minat baca anak secara positif 

4. Ilmuwan psikologi khususnya dalam psikologi pendidikan memberikan 

tambahan informasi tentang hubungan antara minat membaca komik dengan 

penyesuaian diri pada siswa SMA dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

pengembangan penelitian selanjutnya. 
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