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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pada era modern seperti saat ini, teknologi berkembang sangat pesat 

sehingga masyarakat harus selalu mengikuti perkembangan teknologi tersebut. 

Salah satu teknologi yang berkembang pesat yaitu media massa. Media massa 

telah menjadi fenomena tersendiri dalam proses komunikasi massa. Bahkan 

ketergantungan manusia pada media massa sudah semakin besar. Ketergantungan 

yang sering pada media massa tersebut akan mendudukan media sebagai alat yang 

akan membentuk apa dan bagaimana masyarakat. Media yang biasa digunakan 

seperti media massa cetak (koran atau majalah), media elektronik (televisi dan 

radio) dan dalam perkembangan komunikasi massa yang sudah sangat modern, 

ada satu perkembangan tentang media massa yakni ditemukannya internet 

(Nurudin,2011). 

 Penelitian ini berawal dari peningkatan jumlah konten budaya popular 

Korea, termasuk drama televisi, film, lagu-lagu pop dan selebriti yang terkait, 

telah memperoleh popularitas besar di Cina, Taiwan, Hong Kong, dan Negara-

negara Asia Tenggara lainnya. Korea sekaligus budaya di dalamnya memiliki 

daya tarik yang luar biasa yang mengakibatkan jumlah pecinta dan pemerhatinya 

bertambah dari waktu ke waktu. Orang tertarik pada Korea karena Korea itu unik 

dalam berbagai sisinya termasuk kebudayaan, kuliner, hingga pariwisatanya. Kini 

demam Korea terjadi hampir di seluruh Negara di Dunia salah satunya adalah 

Negeri kita Indonesia.  
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Fenomena terbaru yang terjadi saat ini adalah fenomena Hallyu atau 

Korean wave yang terjadi di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali dengan 

Indonesia. Korean Wave merujuk pada peningkatan secara signifikan popularitas 

budaya Korea Selatan di seluruh dunia sejak abad 21. Hallyu atau Korean Wave 

pada hakikatnya merupakan fenomena demam Korea yang disebarkan melalui 

Korean Pop Culture ke seluruh penjuru dunia lewat media massa, dan yang 

terbesar lewat jaringan internet dan televisi. 

 Hallyu adalah Korean Wave atau yang diartikan sebagai kecintaan 

terhadap budaya dari Korea Selatan dan diartikan sebagai budaya Korea yang 

bukan benar-benar budaya asli Korea melainkan budaya POP Korea atau demam 

Korea yang saat ini sedang mewabah di Negara Indonesia. Biasanya Hallyu 

meliputi aspek perfilman, musik, kuliner, dan fashion. Media pemberitaan dan 

majalah perdagangan telah mengakui munculnya budaya popular Asia di Korea 

dengan istilah Korean Wave, (Sue Jin Lee,2011) menyebutkan, penetrasi budaya 

Korea telah berkembang sejak tahun 1997. Peran media dan para pekerja media 

dilakukan melalui pengembangan produk media, seperti drama televisi (K-

Drama), film, lagu-lagu pop (K-Pop) dan promosi para selebritas.                                       

(sumber: http://www.jurnas.com/emobile/6/2013-02-18/234663 diakses tanggal 

22 Februari 2017 pukul 20:24) 

 Dalam aspek perfilman di Korea atau yang lebih sering disebut K-Drama 

(Korean Drama) akhir-akhir ini semakin populer seiring bertambahnya fans 

tayangan K-Drama diluar Korea. K-Drama merupakan penyebab dari mulainya 

Hallyu di berbagai Negara, seperti Negara - negara Asia lainnya tidak terkecuali 

di Indonesia. Warga Korea Selatan suka menonton drama dan film dan mendengar 

http://www.jurnas.com/emobile/6/2013-02-18/234663
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musik. Film Korea, drama dan musik pop, merupakan produk utama Hallyu yang 

dapat dinikmati tidak hanya di dalam negeri, namun juga di berbagai negara. 

Bahkan perusahaan di Korea rela mengeluarkan biaya besar untuk memproduksi 

drama dan beberapa diantaranya yang mencetak kesuksesan akan diekspor ke luar 

negeri.  

Pada jaman dulu untuk menonton drama korea seseorang harus membeli 

CD (compact disc) karena ketersediaan situs streaming (menonton secara online) 

yang gratis ini masih terbatas hanya untuk warga Amerika serikat. Berbeda 

dengan saat ini banyak sekali website yang berterbaran di internet yang 

menyediakan layanan streaming secara gratis. Selain itu, untuk menonton online 

atau streaming di website tersebut kita tidak perlu mendaftar terlebih dahulu. Ada 

beberapa website yang menyediakan layanan streaming khusus drama korea 

menggunakan subtitle Indonesia seperti VIU, kshowid.com, dramafever.com,  

kdramaindo.com, dan myasiantv.com .  

 Salah satu website para fans K-Drama, melaporkan rata-rata ada 800 juta 

menit dari setiap tayangan K-Drama perbulannya. Perusahaan data analis 

comscore.com melaporkan di bulan November 2016 website DramaFever.com 

menerima kunjungan pengunjung sebanyak 2,4 juta. Menurut DramaFever.com 

sebagian pengunjung kebanyakan anak muda, baik dari Asia, Eropa, Amerika 

bahkan Latin. DramaFever.com merupakan situs streaming yang sanggup 

menyamai rekor pencapaian Hulu dan Netflix (website Amerika).               

(sumber: http://www.DramaFever.com diakses tanggal 22 Februari 2017 pukul 

21:18)      

 

http://www.dramafever.com/
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Film dan drama produksi Korea Selatan dikenal karena alur ceritanya yang 

kuat dan genre yang bervariasi sehingga menarik banyak penonton sehingga 

banyak para fans K-Drama di berbagai belahan dunia sangat kecanduan yang 

mana salah satunya adalah drama yang sangat populer di penghujung tahun 2016 

hingga memasuki awal tahun 2017 yaitu drama yang berjudul Weightlifting Fairy 

Kim Bok Joo yang menceritakan tentang persahabatan, dan perjuangan seorang 

gadis remaja dalam mewujudkan cita-citanya untuk meraih kesuksesan, yang 

membuat para penonton tidak sabar untuk menantikan episode selanjutnya dan 

juga subtitle dari drama tersebut diunggah.  

 Terlepas dari pembahasan tentang komersialisasi, unsur drama dan cerita 

yang ada,drama Korea mampu memperdaya penonton hingga mengalami gejala-

gejala psikologis, membuat penonton merasa seakan terbawa cerita drama itu. 

Begitu juga pemanfaatan film dalam dunia pendidikan, sebagian didasari oleh 

pertimbangan bahwa film memiliki kemampuan unik. Pesan yang ada dalam 

cerita film, kebanyakan disesuaikan dengan fenomena yang ada di masyarakat 

terutama anak muda, dengan memakai bahasa yang mudah dipahami oleh 

penonton. Banyak sekali unsur-unsur pesan yang diberikan kepada penonton 

ataupun penggemar film, mulai dari unsur kreativitas, edukasi, ekonomi, sosial 

budaya, lifestyle, teknologi, ideologi, dan masih banyak lagi. Itu semua dapat 

menunjang perubahan ke arah modernisasi. Meskipun interpretasi terhadap pesan 

film tidak selamanya positif dan tidak selamanya negatif karena interpretasi 

terhadap nilai pesan film akan berpengaruh pada aspek psikologis seseorang.  
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Disamping itu karena drama ini diperankan oleh aktor dan aktris Korea 

yang notabene adalah seorang idola yang sedang naik daun dan trendsetter, 

karena mereka adalah public figur di Korea sehingga para penggemar yang 

menonton drama ini mengadopsi dan meniru apapun yang dikenakan oleh idola 

mereka. 

Sebuah drama mampu mempengaruhi gaya hidup, bahkan cara berpikir 

penonton juga dipengaruhi. Di Indonesia juga banyak yang telah mengadopsi 

fashion ala Korea untuk kesehariannya. Para Korean Lovers (pecinta Korea) 

memiliki gaya bicara yang khas dengan campuran-campuran bahasa Korea yang 

biasa digunakan dalam tayangan Korea yang mereka tonton. Selain mereka juga 

mengadopsi fashion ala Korea, musik dan soundtrack dari drama tersebut, tidak 

ketinggalan pula pemilihan produk baik kosmetik maupun gadget mengacu pada 

merek yang digunakan para ikon idola budaya pop Korea. Belum lagi tempat-

tempat kursus bahasa Korea yang semakin menjamur seiring dengan 

meningkatnya minat untuk belajar bahasa Korea. Tidak ketinggalan pula Korean 

Lovers yang menganggap dirinya memiliki identitas ke-Korea-an yang tinggi 

bahkan menghimpun teman-temannya membentuk fandom artis Korea (grup 

penggemar). 

 Sumber informasi kini terbuka lebar dari puluhan media cetak dan televisi 

maupun internet. Pada saat yang sama di hampir semua kota di sebagian besar 

wilayah Indonesia mengkonsumsi informasi yang sama. Dengan adanya media, 

dapat mempengaruhi kehidupan kita memberikan informasi beragam mengenai 

kehidupan masyarakat dari mode pakaian, rambut, musik sampai gaya penyanyi 

atau bintang film, dan pada saat yang sama bisa dinikmati oleh anak muda. Tak 



6 
 

terkecuali informasi mengenai kehidupan para artis idola baik pada saat mereka di 

depan layar maupun dalam kehidupan sehari-hari, hal ini memfasilitasi 

penggemarnya untuk mengetahui perkembangan berita tentang idola mereka dan 

tetap merasa selalu berinteraksi dengan idolanya tersebut. Mereka akan merasa 

mempunyai penghargaan diri yang lebih tinggi setelah meniru para artis atau 

public figure tersebut. 

 Misalnya saja rambut, beberapa orang yang menjadi Korean Lovers itu 

sengaja mewarnai dan membentuk rambutnya sama persis dengan idola favoritnya 

di beberapa episode drama Korea. Demam fashion ala Korea ini pun semakin 

lama semakin merambah semua kalangan bahkan mengubah gaya kesehariannya 

menjadi bergaya Korea. Hal ini menurut peneliti bisa menjadi fenomena tersendiri 

yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena perbedaan budaya di tiap 

Negara termasuk fashionnya berdasarkan perkembangan dan asimilasi budaya 

Luar Negeri yang masuk ke Negara tersebut, termasuk di Indonesia.   

Gaya hidup merupakan ekspresi dari ambisi individual untuk menciptakan 

identitas pribadi, oleh karena itu gaya hidup anak muda sering kali digunakan 

dalam mendeskripsikan dalam pengelompokan penggunaan media. Media 

memberikan efek terhadap para penikmatnya seperti halnya anak muda yang 

selalu mengakses media elektronik atau internet untuk memenuhi gaya hidupnya 

agar tidak ketinggalan jaman di antara teman-temannya. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 

mengenai pengaruh tayangan-tayangan yang mengangkat tentang Korea yang 

dapat di akses di internet. 
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 Pada umumnya, anak muda menonton tayangan yang sifatnya romantis, 

menghibur, lembut, dan menjual segala macam khayalan yang tak mungkin ada di 

dunia nyata. Itulah sebabnya mereka senang sekali menonton sinetron dan drama 

seri yang banyak menampilkan adegan romantis, dan lebih banyak menonjolkan 

style para pemainnya. Perilaku yang meniru gaya berpakaian dalam drama Korea 

ini membuat anak muda menjadi korban mode, sehingga membuat mereka 

membeli apa saja yang dilihat dalam sebuah drama Korea tersebut. Perilaku 

tersebut cenderung hanya meniru apa yang dilihat sehingga muncul perilaku 

imitasi. Contohnya, banyak mahasiswa yang mengikuti gaya berpakaian ala Korea 

untuk pergi ke kampus. Dalam drama Korea para aktor dan aktris sering 

menggunakan parka, sehingga banyak sekali mahasiswa yang menggunakan 

parka yang mirip dengan yang digunakan para tokoh di dalam drama Korea. Hal 

ini berdampak kepada perilaku konsumtif dan anak muda lebih menonjolkan 

perilaku imitasi seperti meniru gaya berpakaian, cara berbicara, hingga sikap yang 

digambarkan tokoh dalam drama korea. 

 Fenomena menarik tentang anak muda yang banyak meniru segala hal 

yang ada di dalam tayangan drama Korea membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai terpaan drama Korea dengan perilaku imitasi 

penonton. Selain itu, informasi yang berkembang pada anak muda melalui media 

massa seperti internet mengenai perkembangan mode di Korea membuat mereka 

semakin tertarik untuk menonton drama Korea. 

Peneliti memilih Komunitas Korean Addict sebagai responden karena, 

rata-rata anggota yang ada di Komunitas adalah yang termasuk ke dalam sasaran 

tayangan drama untuk kalangan anak muda yang sangat antusias dan peduli 
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tentang penampilannya, mereka juga merupakan pengguna aktif internet. Karena 

keseharianya membutuhkan internet demi mendukung kelancaran akademisnya 

mereka juga menggunakan streaming video, maka dapat diterpa segala hal tentang 

tayangan berbau Korea. Sehingga peneliti berasumsi komunitas Korean Addict 

akan diterpa oleh tayangan korea tersebut. Selain itu peneliti ingin menspesifikkan 

kepada satu Komunitas untuk mempermudah penelitian. Adapun alasan memilih 

Komunitas Korean Addict, setelah peneliti melakukan pra-survey pertama dengan 

menyebarkan angket didapatkan hasil bahwa sebagian besar mereka adalah 

penyuka drama Korea dan memiliki ciri-ciri perilaku imitasi terhadap Korea. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut : 

Adakah hubungan antara terpaan drama Korea Weightlifting Fairy Kim Bok Joo 

dengan perilaku imitasi penonton Komunitas Korean Addict ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti pada penelitian ini yaitu : 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara terpaan drama Korea 

Weightlifting Fairy Kim Bok Joo dengan perilaku imitasi penonton Komunitas 

Korean Addict. 

1.4  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Secara akademis penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti 

berikutnya yang penelitiannya terkait terpaan media, khususnya media baru atau 

new media dalam kehidupan audience (penonton). 

b. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan sebuah informasi dan penjelasan kepada audience (penonton) 

umumnya maupun anak muda, terkait dengan hubungan antara terpaan drama 

korea dengan perilaku imitasi penonton serta dapat berguna bagi responden untuk 

menambah pemahaman tentang terpaan new media yaitu terpaan drama korea. 

 

http://reviewdramaasia.com/2016/11/24/review-kdrama-weightlifting-fairy-kim-bok-joo/
http://reviewdramaasia.com/2016/11/24/review-kdrama-weightlifting-fairy-kim-bok-joo/

