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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan: Kajian Teori, 

Hasil Penelitian Yang Relevan, dan Kerangka Konsep Penelitian yang merupakan 

landasan dalam penelitian ini. 

2.1 Kajian Teori 

Berikut merupakan kajian-kajian teori yang layak diketahui dalam 

penelitian ini: 

2.1.1 Psikologis 

Menurut Agus (dalam Purwa 2012: 19) psikologi atau ilmu jiwa adalah 

sesuatu yang bersifat abstrak. Hal yang dipelajari dalam ilmu jiwa berupa 

pernyataan-pernyataan yang tampak dalam hubungannya dengan tubuh atau 

gejala-gejala jiwa yang nampak sebagai gerik-gerik. Oleh karena sifat ilmu jiwa 

adalah abstrak, sesungguhnya mengenai ilmu jiwa itu tidak dapat diberikan 

batasan dengan tepat. Ilmu jiwa merupakan ilmu yang mempelajari atau 

menyelidiki pernyataan-pernyataan jiwa. Menurut Plato (dalam Purwa 2012: 25) 

psikologi adalah psikologi filsafat, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 

sifat, hakikat, dan hidup jiwa manusia. Menurut Bimo (dalam Purwa 2012: 27) 

psikologi merupakan suatu ilmu yang menyelidiki serta mempelajari tentang 

ingkah laku serta aktivitas-aktivitas, dimana tingkah laku serta aktivitas itu 

sebagai manifestasi hidup kejiawaan.  
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Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Psikologis adalah 

keadaan mental seseorang yang dapat terlihat dengan berbagai sikap yang terlihat 

dari orang tersebut, keadaan tersebut banyak diamati dan memiliki ilmu tersendiri 

dalam mempelajarinya. 

Menurut Allport (dalam Nina 2014: 11), Ciri-ciri psikologis adalah sebagai 

berikut: 

1) Pemekaran diri sendiri yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk 

menganggap orang atau hal lain sebagai bagian dari dirinya sendiri juga. 

2) Kemampuan untuk melihat diri sendiri secara objektif yang ditandai dengan 

kemampuan untuk mempunyai wawasan tentang diri sendiri dan kemampuan 

untuk menangkap humor termasuk yang menjadikan dirinya sendiri sebagai 

sasaran. 

3) Memiliki falsafah hidup tertentu. 

2.1.2 Remaja 

Menurut Ali dan Asrori (2010:9) 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 
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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. 

Menurut Santrock (2007:20) mekipun rentang usia remaja bervariasi 

terkait dengan lingkungan budaya dan historisnya, masa remaja dimulai sekitar 

usia 10 tahun hingga 13 tahun dan berakhir pada sekitar usia 18 tahun hingga 20 

tahun. Menurut para ahli perkembangan (dalam Santrock 2007:20-21) 

membedakan masa  remaja menjadi periode awal dan periode akhir. Masa Remaja 

Awal (early adolescence) kurang lebih berlangsung di masa sekolah menengah 

pertama atau sekolah menengah akhir dan perubahan pubertal terjadi pada masa 

ini. Masa Remaja Akhir (late adolescence) kurang lebih terjadi pada pertengahan 

dasawarsa yang kedua dari kehidupan. 

2.1.3 Budaya 

Menurut Wibowo (dalam Aliandra 2015: 10-11) menjelaskan budaya 

merupakan kegiatan manusia yang sistematis diturunkan dari generasi ke generasi 

melalui berbagai proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidup terentu yang 

paling sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Menurut Alindra (2015: 11) 

budaya adalah segala sesuatu yang ada dalam masyarakat yang menjadi sistem 

nilai yang dianut bersama, menjadi kebiasaan dan menjadi identitas bagi 

masyarakat tersebut. 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. 
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Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Budaya adalah 

sebuah aspek kehidupan yang penting dalam sebuah negara, bisa diartikan sebagai 

hal yang harus ada dalam sebuah negara sebagai salah satu ciri penting dan 

haruslah dilestarikan oleh warga negara tersebut. 

Menurut  Ting (dalam Nastiti 2010:7) budaya memiliki lima fungsi, yaitu: 

1). Identity meaning function, yang berarti bahwa budaya berfungsi sebagai atribut 

dan penanda yang menunjukkan identitas kita melalui adanya kepercayaan, nilai, 

dan norma-norma budaya.  

2). Group Inclusion Function, yaitu budaya sebagai pemenuhan kebuntuhan untuk 

berafiliasi dengan suatu kelompok dan membentuk persaaan menjadi bagaian 

dalam kelompok tersebut (sesnse of belonging).  

3). Intergroup boundary regulation function, dimana buadya dalam in-group kita 

membentuk kecenderungan bersikap dalam interaksi dengan kelompok budaya 

lain (out-group).  

4. Ecological adaptation function, budaya mengajarkan proses adaptasai dalam 

interaksi anatar individu, kelompok budaya, dan dalam lingkungan luas.  

5. Cultural communication function, dan komunikasi pun mempengaruhi budaya 

kita. 

2.1.4 Korean Pop (K-Pop) 

Menurut Emilie (2012) K-pop adalah kepanjangan dari Korean Pop 

(Musik Pop Korea), yang berupa jenis musik populer yang berasal dari Korea 

Selatan. Generasi muda yang berbakat (pencipta lagu, produser) telah banyak 
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belajar tentang dunia musik global dengan membawa perubahan, dan 

memasukkan unsur negara mereka dalam kreasinya. Korean pop berpusat pada 

grup idola (biasanya remaja) yang memiliki popularitas yang lebih besar 

dibandingkan dengan penyanyi solo. 

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

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

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

Ingris dengan diiringi modern dance. Selain itu personil korean 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 korean pop. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa K-Pop atau 

Korean Pop adalah jenis musik yang berasal dari korea selatan dengan 

memasukan unsur budaya korea sendiri, biasanya musisi yang diminati adalah 

solois dan group idol (kelompok idol) yang terdiri dari orang-orang (remaja) yang 

sangat berpotensi dalam dunia hiburan. Contohnya: IU, Boa, Shinee, EXO (EXO-

M dan EXO-K), Bangtan Boys (BTS), Girls Generation (SNSD), Super Junior 

(SUJU), Infinite, Red Velvet, Twice, Monsta X, NCT (127, Dream, dan U), dan 

lainya. 

2.1.5  Korean Wave (Hallyu) 

Menurut Sella (2013:2) Korean Wave atau Hallyu adalah budaya yang 

mengacu pada popularitas budaya korea di luar negeri dan menawarkan hiburan 

Korea yang terbaru yang mencakup film dan drama, musik pop, animasi, games 
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dan sejenisnya. Istilah Hallyu atau Korean Wave adalah sebuah istilah yang 

diberikan untuk tersebarnya budaya Pop Korea atau gelombang Korea secara 

global diberbagai negara di dunia termasuk Negara Indonesia. Menurut Septyarti 

(2011:16) Hallyu merupakan istilah yang dipopulerkan media China untuk merujuk pada 

budaya pop dan hiburan Korea, meliputi film, drama seri, musik, dan fashion yang 

berhasil mempengaruhi negara-negara lain 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Korean Wave 

(demam korea) atau Hallyu adalah Gelombang Korea yang telah menjadi hal yang 

sangat populer di banyak negara dan seluruh kalangan di dalam negara tersebut, 

bahkan telah menjadi sebuah trend dikalangan remaja. 

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 

 Penelitian yang relevan sangat dibutuhkan untuk kajian teoritik yang 

dikemukakan, sehingga dapat dipergunakan sebagai landasan untuk kerangka 

pikir penelitian. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: Anisa Nur Andina. 2013. Minat Terhadap Musik Korea Di Kalangan 

Remaja Di Yogyakarta (Studi Pada Penggemar K-Pop Di Daerah Sleman). 

Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah analisis berupa faktor-

faktor yang mempengaruhi minat terhadap musik Korea di kalangan remaja yaitu: 

Stimulasi Emosional (rasa senang, rasa sedih, Rasa Sedih), Stimulasi Kognitif 

(mood dan bahasa asing), Faktor Situasional, Penggemar musik Korean Pop 

bertambah jumlahnya dikarenakan ketertarikan remaja terhadap variasi musik 

mereka, Musik Korean Pop bisa membangkitkan perasaan senang maupun sedih, 
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dan Musik bisa menjadi mental massage atau sarana pemulihan jiwa yang 

mungkin sedang dalam kondisi kurang baik. 

Dhira Ayu Primastuti. 2013. Hubungan Antara Sikap Korean Pop Life 

Style Dan Penghargaan Budaya Lokal Pada Pelajar Di Kota Semarang. 

Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian ini adalah: Ada hubungan yang 

signifikan antara sikap Korean pop life style dan penghargaan budaya lokal pada 

pelajar di Kota Semarang dan hubungan yang terjadi adalah hubungan yang 

negatif atau berlawanan. Semakin tinggi sikap Korean pop life style maka 

semakin rendah penghargaan budaya lokal pada pelajar di Semrang. Berikut 

adalah persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dikerjakan: 

Tabel 2.2: Pebedaan Dan Persamaan Penelitian Yang Relevan 

No. 
Skripsi Perbedaan Persamaan 

1. Anisa Nur Andina. 

2013. Minat Terhadap 

Musik Korea Di 

Kalangan Remaja Di 

Yogyakarta (Studi 

Pada Penggemar K-

Pop Di Daerah 

Sleman). Universitas 

Negeri Yogyakarta 

Penelitian ini lebih terfokus 

hanya kepada faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat 

terhadap musik Korean pop di 

kalangan remaja. 

Kedua penelitian ini sama-

sama membahas tentang 

penyebab musik Korean pop 

dapat diterima dan menjadi 

hal yang populer 

diIndonesia. 

2. Dhira Ayu Primastuti. 

2013. Hubungan 

Antara Sikap Korean 

Pop Life Style Dan 

Penghargaan Budaya 

Penelitian ini lebih terfokus 

kepada gaya hidup (life style) 

yang mendominasi gaya atau 

budaya korea pada remaja atau 

pelajar dan menjelaskan 

Kedua penelitian ini sama-

sama membahas dampak-

dampak dari masuknya 

budaya asing seperti budaya 

korea. 
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Lokal Pada Pelajar Di 

Kota Semarang. 

Universitas Negeri 

Semarang. 

bagaimana sikap penghargaan 

budaya lokal pada pelajar 

yang bisa di amati diberbagai 

tempat seperti lingkungan 

tempat tinggal dan sekolah. 

 

2.3 Kerangka Konsep Penelitian 

 

Gambar 2.3: Kerangka Konsep Penelitian 
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Keterangan:  

 Kerangka Konsep Penelitian ini dimulai dengan judul “ANALISIS 

DAMPAK PSIKOLOGIS MEREBAKNYA BUDAYA KOREAN POP (K-POP) 

PADA REMAJA DI MALANG”, dipilihnya judul tersebut dikarenakan tengah 

banyak remaja sekarang terkena dampat merebaknya budaya korean pop yang 

dibawa oleh tayangan-tayangan drama dan film pada tv lokal dan merubah selera 

film dan musik mereka secara segnifikan. Lalu dilanjutkan dengan pemilihan tiga 

rumusan masalah yang akan di bahas dalam tulisan ini, yaitu: bagaimana 

merebaknya budaya Korean Pop, bagaimana kondisi psikologis, dan bagaimana 

dampak psikologis merebaknya budaya Korean Pop di kalangan remaja di 

Kabupaten Malang. Setelah adanya rumusan masalah maka diadakanlah sebuah 

penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan yang kemudian di letakkan pada 

Hasil penelitian sebagai hasil akhir dalam penelitian ini. 

 


