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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan: Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Pembatasan Masalah, Manfaat 

Penelitian, dan Penegasan Istilah yang merupakan landasan dalam penelitian ini. 

1.1 Latar Belakang 

Menurut  Olivia (2013:2) Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi 

masa kini juga semakin berkembang pula terutama di zaman globalisasi ini. 

Globalisasi membuat interaksi antar seluruh warga dunia menjadi bebas dan 

terbuka seolah-olah batas-batas suatu Negara menjadi sempit dan salah satu 

dampak dari globalisasi yakni perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi 

ini pun tampaknya semakin memudahkan kita dalam berbagai bidang terlebih 

dalam bidang telekomunikasi. Masyarakat dapat dengan mudah dan cepat dalam 

memperoleh berbagai informasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 

Hal ini membuat seakan-akan sudah tidak ada batasan-batasan dalam berbagi 

informasi diantara sesama manusia. Berbagai inovasi-inovasi telekomunikasi pun 

semakin banyak seperti handphone yang dulu hanya dipakai untuk keperluan 

menelpon ataupun mengirim pesan singkat sekarang dapat dipakai pula untuk 

mengakses internet, televisi pun yang dulunya hanya bisa dipakai untuk menonton 

saja sekarang bisa disambungkan dengan jaringan internet, dan masih banyak lagi 

inovasi-inovasi mutakhir yang telah berhasil diciptakan. 

Menurut Astiwi dkk (2015:54) Negara Korea merupakan salah satu negara 

yang memiliki perkembangan industri yang melaju dengan pesat. Perkembangan 
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industri di Korea membuka peluang perkembangan potensi budayanya melalui 

musik dan fashion untuk diperkenalkan kepada negara lain. Budaya Korean Pop 

(K-Pop) saat ini telah mampu menembus pasar dunia dan menyaingi budaya Barat 

(Amerika) yang selama bertahun-tahun mendominasi budaya populer. Berbagai 

produk budaya Korea mulai dari drama, film, lagu, fashion, hingga produk-produk 

industri menghiasi ranah kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia 

termasuk Amerika dan Eropa, serta menyebabkan adanya Korean Wave (hallyu). 

Korean wave di Indonesia bermula dari masuknya film-film dan drama 

Korea pada tahun 2002. Drama dan film Korea mampu mengikat seluruh 

masyarakat Indonesia karena kisahnya yang epik dengan menyisipkan pemain-

pemain yang cantik dan tampan. Melalui drama-drama korea inilah muncul para 

pecinta drama korea di Indonesia. Hingga pada tahun 2008 mulai muncul boyband 

dan girlband korea seperti Super junior, Girls Generation, Bigbang, 2PM, Wonder 

girls dan lainnya yang ikut meramaikan musik Internasional. Selain dari genre 

musik pop Korea yang enak untuk didengar, penampilan mereka pun benar-benar 

disiapkan dengan adanya trainee yang bisa berlangsung hingga bertahun-tahun. 

Dari segi kostum, aksesoris, tarian hingga olah tubuh mereka sengaja dibuat epik. 

Hal inilah yang menarik minat para masyarakat terutama remaja untuk menyukai 

artis-artis korea dan menjadikan peminatnya menjadi fans-fans dan terbentuk 

fandom. 

Fandom-fandom tersebut biasanya berisikan remaja-remaja dari gender 

yang berbeda. Menurut Santrock (dalam Nawang 2014:2) Remaja yang sering 

dikatakan dalam proses pencarian jati diri akan senantiasa mencari sebuah contoh 

yang mereka anggap menarik dan dapat membuat mereka mendapat penghargaan 
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diri yang lebih tinggi. Salah satu obyek yang remaja anggap menarik dan dapat 

meningkatkan penghargaan diri adalah para artis. Dalam proses perkembangan 

identitas diri remaja, sering dijumpai bahwa remaja mempunyai significant other 

yaitu seorang yang sangat berarti, seperti sahabat, guru, kakak, bintang olah raga 

atau bintang film atau siapapun yang dikagumi. 

Menurut Astiwi dkk (2015:55) Masa remaja adalah waktu meningkatnya 

perbedaan di antara anak muda mayoritas, yang diarahkan untuk mengisi masa 

dewasa dan menjadikannya produktif, dan minoritas yang akan berhadapan 

dengan masalah besar. Remaja K-pop atau penggemar dari K-pop biasa disebut 

sebagai Fans atau Fandom, setiap group idol memiliki nama fandom sendiri agar 

lebih mudah digolongkan dan dapat dibuatkan situs resmi atau fancafenya. 

Seperti: EXO-L (EXO), Army (BTS), Shawol (Shinee), Sone (SNSD), E.L.F 

(Super Junior), Carat (Seventeen), Kiss Me (U-Kiss), Inspirit (Infinite), Blakjack 

(2NE1), Aroha (Astro), BANA (B1A4), V.I.P (Big Bang), Bestfriend 

(Boyfriend), Girls High (Davichi), High Skool (Epik High), iKONIC (IKON), I 

Got7 (Got7), Monbebe (Monsta X), Angel (Teen Top), dan lainnya. 

Remaja yang merupakan fans-fans tersebuat nampak mudah untuk 

ditemukan diberbagai kota termasuk kota Malang, dimana banyak remaja k-pop 

yang dapat terdiri dari pelajar dari berbagai jenjang tersebut dabat bersifat 

individual maupun telah tergabung pada sebuah fandom. Dan remaja-remaja 

tersebuat memiliki sifat psikologis yang berbeda dengan remaja biasa pada 

umumnya. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mempelajari atau sekedar 

mengetahui bagaimana perilaku para remaja yang terkena dampak merebaknya 

budaya K-Pop dengan remaja biasa. 



4 

 

Remaja-remaja ini dapat dikenali dengan dengan style pakaian mereka 

yang casual tetapi menonjol, gaya bicara dan bahasa yang menggunakan bahasa 

korea, sikap atau perilaku yang menyamai dengan orang korea seperti salam 

dengan menundukkan kepala sejenak, dan selau mendengarkan musik korea 

dimanapun dan kapanpun. 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana merebaknya budaya Korean Pop di kalangan remaja di 

Kabupaten Malang? 

1.2.2 Bagaimana kondisi psikologis merebaknya budaya Korean Pop di 

kalangan remaja di Kabupaten Malang? 

1.2.3 Bagaimana dampak psikologis merebaknya budaya Korean Pop di 

kalangan remaja di Kabupaten Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.2.4 Untuk mendiskripsikan merebaknya budaya Korean Pop di kalangan 

remaja di Kabupaten Malang  

1.2.5 Untuk mendiskripsikan kondisi psikologis merebaknya budaya Korean 

Pop di kalangan remaja di Kabupaten Malang 

1.2.6 Untuk mendiskripsikan dampak psikologis merebaknya budaya 

Korean Pop di kalangan remaja di Kabupaten Malang. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Sesungguhnya banyak masalah yang dapat diangkat kepermukaan dalam 

penelitian ini, namun perlu adanya batasan masalah yang lebih terperinci dan jelas 

agar pemecahannya terarah dan berhasil. Jadi tulisan ini hanya dibatasi pada 
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penjelasan bagaimana merebaknya budaya korean pop, bagaimana kondisi 

psikologis merebaknya budaya korean pop, dan penjelasan bagaimana dampak 

psikologis dari merebaknya budaya  korean pop pada remaja di kecamatan Dau-

kabupaten Malang. Daerah tersebut dipilih karena telah banyak remaja korean 

pop, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya remaja yang menganggap bahwa 

korean pop telah menjadi bagian dari hidup mereka. Remaja-remaja ini dapat 

dikenali dengan dengan style pakaian mereka yang casual tetapi menonjol, gaya 

bicara dan bahasa yang menggunakan bahasa korea, sikap atau perilaku yang 

menyamai dengan orang korea seperti salam dengan menundukkan kepala 

sejenak, dan selau mendengarkan musik korea dimanapun dan kapanpun. 

Ada perbedaan yang mendasar dari budaya korean pop dan korean wave yaitu 

bahwa korean pop hanya musik atau lagu-lagu dari negara korea sedangkan 

korean wave adalah keseluruan budaya yang ada pada negara korea. Dan dalam 

penelitian ini hanya dibahas pada budaya korean pop atau hanya pada batas 

musik-musiknya saja. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1  Secara Teoritis 

(a) Penelitian ini diharapkan dapat di manfaatkan sebagai bahan masukan 

pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah tersebut, 

waktu dan tempat yang berbeda. 

(b) Diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti dan 

pihak yang berkepentingan yang nantinya juga diharapkan agar penelitian 

ini dapat di sempurnakan pada waktu yang akan datang. 
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1.5.2 Secara Praktis 

(a) Bagi peneliti yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan masukan pada penelitian selanjutnya, serta agar semua pihak dapat 

mengerti tentang betapa pentingnya wawasan mengenai dampak 

merebaknya budaya k-pop. 

(b) Bagi masyarakat yaitu sebagai pemahaman bahwa bagaimana kondisi 

psikologis bagi yang memiliki dampak negatif dan positif bagi 

masyarakat. 

(c) Bagi dinas sosial dan budaya yaitu sebagai tambahan informasi dalam 

mengatur dan menyaring budaya asing yang masuk di Negara Indonesia. 

1.6 Penegasan Istilah 

1.6.1 Analisis  

Menurut Dwi Pratowo Darminto dan Rifka Julianty (2005:52) analisis 

adalah sebuah langkah penjabaran sebuah permasalahan dari setiap bagian dan 

penelahan bagian untuk mendapatkan pemahaman yang tepat serta arti yang 

keseluruhan dari masalah tersebut. Meurut Syahrul dan M. Afdi (2000:48) analisis 

juga dimaknai sebagai sebuah tindakan penilaian mengenai kondisi dari pos-pos 

atau ayat di bidang akutansi yang memiliki alasan tertentu sehingga memunculkan 

kemungkinan mengenai beberapa perbedaan yang muncul. Pengertian ini hampir 

serupa dengan pengertian analisis disebutkan dalamkamus akutansi indonesia. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah 

sebuah tindakan untuk mempelajari atau mebedah suatu hal yang tertulis maupun 

tidak tertulis, dimana hal tersebut merupakan hal yang penting bagi diri sendiri 
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maupun khalayak umum, serta dilakukan dengan cara-cara sudah ditentukan oleh 

para ahli. 

1.6.2 Dampak Psikologis 

Menurut Nina (2014:11) dampak psikologis adalah suatu bentuk perilaku 

positif maupun negatif yang muncul dalam bentuk overt behaviour dan covert 

behavior sebagai hasil dari adanya stimulus yang bekerja pada diri seseorang. 

Menurut Irwanto (dalam nina 2014:11) dampak psikologis ini pada umumnya 

juga dapat ditinjau secara intrapsikis, yaitu proses – psoses dan dinamika mental 

dan psikologis yang mendasari perilaku. Lebih lanjut Dollard dan Miller (dalam 

nina (2014:11) menyatakan bahwa respon yang dibentuk seseorang akan stimulus 

yang ada itu ada dua macam yaitu covert behavior dan overt behavior. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Dampak 

Psikologis adalah adalah hasil atau akibat dari suatu kejadian yang berlangsung 

lama maupun sebentar yang dapat dilihat dari sikap dan mental seseorang atau 

individu yang bersangkutan dari kejadian tersebut. 

1.6.3 Budaya Korean Pop (K-Pop) 

Menurut Kusdi (2011: 12) budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa 

sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi dan 

akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. 

Menekankan kepada aspek kolektif, bahwa budaya adalah hasil kerja dari 

sejumlah akal dan bukan hanya satu akal individu saja. 

Menurut Yuanita (2012:3-4) K-Pop atau Korean Pop adalah jenis aliran 

atau tipe musik yang berasal dari Korea Selatan, K-pop berciri khas lagu-lagu 



8 

 

ceria dengan tempo cepat dan lirik bahasa Korea dicampur sedikit bahasa Ingris 

dengan diiringi modern dance. Selain itu personil K-pop adalah orang Korea yang 

sebagian besar memiliki wajah yang cantik dan tampan, modis, dan performa 

yang maksimal. Hal inilah yang kemudian banyak membuat anak muda lain dari 

berbagai Negara di Asia, untuk meniru gaya K-pop. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Budaya Korean 

Pop (K-pop) adalah budaya dari korea (korea selatan) yang dibawa melalui musik, 

dapat berupa album musisi dan sountrack drama dan film yang telah diterima oleh 

banyak negara didunia. 

1.6.4 Remaja 

Menurut Ali dan Asrori (2010:9) Remaja berlangsung antara umur 12-21 

tahun, Remaja dalam bahasa disebut adolescence, berasal dari bahasa latin yaitu 

adolescere yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan”, 

yaitu mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Menurut Desiani 

(2008:9) Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak kemasa dewasa 

yang merupakan proses pembelajaran diri dalam aspek intelegensi, sosial, dan 

pembentukan kepribadiannya dimasa dewasa nanti. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Remaja adalah 

masa tengah dalam pertumbuhan manusia, kecendrungan sifat dalam masa ini 

adalah labil atau masih dapat melakukan kesalahan dalam hidup setiap manusia, 

dimasa inilah juga manusia memiliki sifat terpengaruh hal-hal yang asing, 

termasuk budaya asing. 

 


