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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi sebuah penelitian pembanding dengan 

penelitian yang sedang dikaji, bentuk-bentuk penelitian terdahulu yang 

digunakan sebagai acuan peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel Penelitian Terdahulu 

No.  Nama Peneliti/Judul Temuan Penelitian Relevansi 

1.  Ananda Ramadhan 

(2015) “Pengaruh 

Terpaan Tayangan 

Korea Wave 

(Demam Korea) 

Terhadap Gaya 

Hidup Mahasisa 

FISIP Universitas 

Sumatera Utara 

Dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar 

mahasiswa FISIP USU 

menggemari tayangan 

Korea Wave karena 

memiliki daya tarik 

tersendiri seperti 

kegantengan dan 

kecantikan paras wajah 

para artis Korea dan 

sering menampilkan 

cerita-cerita romantis 

dan alur cerita yang tidak 

mudah ditebak serta 

kesukaan mereka 

terhadap fashion outfit 

(busana, gaya rambut, 

aksesoris) yang selalu up 

to date. 

Relevansinya 

yaitu terletak 

pada 

kesamaan 

antara 

mahasiswa 

USU dengan 

mahasiswa 

UMM yang 

sama-sama 

menggemari 

artis Korea 

hingga 

fashion 

outfitnya 
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Perbedaan :  

Penelitian yang dilakukan oleh Ananda Ramadhan menekankan fokusan 

pada pengaruh terpaan tayangan Korea wave, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti berfokus pada hipereaalitas k-drama sebagai gaya 

hidup mahasiswa 

No. Nama Peneliti/Judul Temuan Penelitian Relevansi 

2. Nur Indah (2016) 

“Studi Deskreptif 

Hyperealitas 

Tayangan Drama 

Korea “Descendants 

Of The Sun” 

Terhadap Siswa 

SMK TI Airlangga 

Samarinda 

Dapat diketahui bahwa 

tayangan Drama Korea 

“Descendants Of The 

Sun” mempunyai 

dampak tersendiri pada 

perilaku remaja yaitu 

adanya Hyperealitas 

yang berlebihan 

sehingga meniru style 

yang digunakan oleh 

pemain dan model dalam 

Drama Korea tersebut. 

Relevansinya 

yaitu terletak 

pada 

kesamaan 

perilaku 

yang 

berlebihan 

terhadap apa 

yang mereka 

tonton (K-

Drama) dan 

meniru apa 

yang 

digunakan 

oleh pemeran 

K-Drama 

Perbedaan: 

Penelitian yang dilakukan Oleh Nur Indah menekankan fokusan pada 

tayangan drama Korea descendants of the sun yang menimbulkan dampak 

perilaku remaja yang menirukan dari tayangan tersebut sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terfokus pada perilaku berlebihan 

terhadap apa yang mereka tonton dan menirukannya. 
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No. Nama Peneliti/Judul Temuan Penelitian Relevansi 

3. Darliana (2015) 

“Pengaruh 

Tayangan Drama 

Korea Terhadap 

Perilaku Kaum 

Muda “ (Studi Kasus 

: Komunitas Pecinta 

Drama Korea & K-

Pop) 

Penelitian ini 

menjelaskan tentang 

tayangan Drama Korea 

yang banyak 

ditayangkan oleh 

berbagai macam stasiun 

televisi di  indonesia, 

baik itu mealui media 

televisi maupun media  

online. 

 

Relevansinya 

terletak pada 

banyaknya 

permintaan 

dari 

masyarakat 

yang 

menginginkan 

tayangan yag 

berbau Korea. 

Perbedaan : 

Penelitian yang dilakukan oleh Darliana menekankan fokusan pada 

pengaruh tayangan drama Korea terhadap perilaku kaum muda, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terfokus pada pengaruh k-drama 

terhadap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. 

No. Nama Peneliti/Judul Temuan Penelitian Relevansi 

4. Afidatul Ulum 

(2014) 

“Hegemoni   Budaya 

Pop   Korea” (Studi 

pada Komunitas  

Korean  lovers  di  

Surabaya) 

Penelitian ini 

menjelaskan tentang 

bagaimana budaya 

Korea mempengaruhi 

sikap dan perilaku 

remaja hingga 

membentuk komunitas-

komunitas pencinta 

Korean 

Relevansinya 

yaitu terletak 

pada 

fenomena  

budaya 

Korea telah 

berhasil 

melebarkan 

karirnya dan  

menjerat 

masyarakat 
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dari semua 

kalangan, 

khususnya 

para remaja 

untuk 

mencintai 

budaya  

Korea 

Perbedaan : 

Penelitian yang dilakukan oleh Afidatul Ulum terfokus pada budaya Korea 

yang mempengaruhi sikap dan perilaku remaja, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti terfokus pada budaya Korea yang telah berhasil 

menghipnotis para khalayak untuk menirukan budaya Korea. 

No. Nama Peneliti/Judul Temuan Penelitian Relevansi 

5. Thao Emilie DO 

(2015) 

”Emergence of The 

Korean Popular 

Culture In The 

World” 

 

Penelitian ini 

menjelaskan tentang 

penampilan atau 

performance  artis 

Korea merupakan 

faktor yang paling 

banyak menarik 

perhatian musik Korea 

dan kemudian diikuti 

oleh nyanyian (musik) 

yang sangat diminati 

oleh responden 

Relevansinya 

yaitu terletak 

pada 

penampilan 

artis Korea 

yang selalu 

menarik 

perhatian para 

penggemar dan 

menerapkannya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 
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  Perbedaan : 

Penelitian yang dilakukan oleh Thao Emilie DO berfokus pada performa 

para aktor Korea yang menarik perhatian musik Korea, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terfokus pada performa para pemain 

drama Korea. 

1.2 Kajian Konsep 

1.2.1 Hiperealitas 

Baudrillard (1983) mengatakan bahwa dunia sebagai 

hiperealitas, misalnya media sudah tidak menjadi cermin realitas, 

tetapi media sudah menjadi realitas atau bahkan lebih nyata daripada 

realitas. Baudrillard menegaskan bahwa semua yang nyata kini 

menjadi simulasi. 

Hiperealitas merupakan konsep dimana realitas yang pada 

kontruksinya tidak dapat dilepaskan dari permainan tanda yang 

melampaui dari realitas aslinya. Hal ini mengakibatkan kepalsuan 

bercampur dengan keaslian. Hiperealitas mampu menghadirkan 

model kenyataan menjadi sebuah simulasi bagi penikmatnya 

(simulacrum). (Kellner, 1989:118) 

Hiperealitas merupakan keadaan masyarakat menjadi 

berlebihan dalam pola mengkonsumsi, bukan karena kebutuhan 

ekonominya, melainkan karena pengaruh model-model dari 
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simulasi yang menyebabkan gaya hidup masyarakat menjadi 

berbeda dan mereka lebih fokus dengan gaya hidupnya. 

Bagi Jean Baudrillad, hiperealitas ialah gejala munculnya 

berbagai realitas buatan yang lebih real daripada yang benar-benar 

real. Baudrillard juga menyatakan, hiperealitas mempertentangkan 

simulasi dan representasi. Simulasi menurut Baudrillard ialah 

simulakrum dalam pengertian khusus yang disebut simulakrum 

sejati dalam artian bahwa sesuatu tidak menduplikasi sesuatu yang 

lain sebagai model rujukannya, tetapi menduplikasi dirinya sendiri. 

Peneliti melihat hiperealitas ini yaitu kemampuan media massa yang 

mendaur ulang realitas sehingga antara realitas yang asli bercampur 

dengan ilusi, imajinasi, fantasi sehingga masyarakat terkurung 

dalam realitas palsu. 

Hiperealitas dalam wacana kapitalisme, yaitu perkembangan 

dari teknologi informasi, komoditi, dan tontonan, itu semua menjadi 

tiang-tiang penopang dalam wacana kapitalisme sehingga membuat 

manusia masa kini untuk melihat dirinya sendiri sebagai refleksi 

dari citra-citra yang disebarkan dari komoditi dan tontonan tersebut. 

Dalam kapitalisme, ada istilah diferensiasi, yaitu proses 

membangun identitas berdasarkan perbedaan, produk dan gaya 

hidup. Dalam diferensiasi inilah, proses permajaan (pembaruan) 

dijadikan ideologi kapitalisme seperti handphone Samsung seri 
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terbaru, salon kecantikan, Mall, dll. Dari sinilah komoditi total 

kapitalisme yang membuat manusia tidak lagi bertindak sebagai 

subjek yang mengontrol objek, tetapi ikontrol oleh sistem objek-

objek yang memyebabkan manusia kehilangan kesadaran dan 

memiliki gairah konsumsi yang tinggi, sehingga terbentuknya 

konsumerisme dimana produk atau komoditi tersebut menjadi satu 

medium untuk membentuk personalitas, gaya, citra, dan cara 

diferensiasi status sosial yang menjadi penopang dunia realitas 

semu. 

Hiperealitas budaya pop Korea merupakan fenomena dimana 

budaya pop Korea sudah menjadi budaya dalam kehidupan sehari-

hari. Budaya yang kemudian melekat dalam diri setiap individu 

menjadikannya sebagai suatu identitas.   

Hiperealitas budaya pop Korea lahir akibat dari maraknya 

bayband dan girlband yang menampilkan musik yang fresh, dan 

diiringi dengan tarian dan gerakan yang energik, serta paras yang 

rupawan. Budaya pop Korea berhasil membius banyak orang untuk 

menggemarinya. Selain dari grub musik boyband dan girlband, 

drama Korea atau K-drama banyak digemari dan menjadi bagian 

dari penyebaran budya pop Korea.  
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1.2.2 K-Drama 

Drama Korea merupakan drama yang berasal dri negara Korea 

yang berisi tentang kisah kehidupan di Korea yang diproyeksikan 

menjadi sebuah drama film. K-Drama atau drama Korea merupakan 

drama televisi Korea yang diproduksi menggunakan bahasa Korea. 

Drama Korea sendiri telah menjadi popular di seluruh Asia 

termasuk Indonesia dan telah memberi kontribusi pada fenomena 

umum dari gelombang Korea dan juga “Demam Drama” di 

beberapa negara (Park Jung-Sun, 2006:244). 

Ada dua genre utama dalam drama Korea. Gendre pertama yaitu 

dengan cerita pendek tanpa referensi yang jelas. Drama ini biasanya 

melibatkan konflik terkait dengan hubungan, tawar menawar uang, dan 

hubungan antara mertua dan menantu, hubungan percintaan, dll. Drama 

Korea berlangsung dari 16 episode hingga 25, kalaupun lebih bisa 

mencapai 100 episode dan paling sering tidak melebihi 200 episode. 

Genre kedua dari drama Korea ini adalah drama sejarah Korea 

yang sering disebut dengan sa geuk, yang merupakan dramatisasi 

fiksi sejarah Korea. Drama sejarah Korea biasanya mempunyai alur 

cerita yang sangat kompleks dengan kostum yang rumit, setting dan 

efek khusus. Seni bela diri, pertarungan pedang, dan kuda sering 

menjadi komponen besar dari drama sejarah Korea ini.  

Ada beberapa jenis K-Drama atau drama Korea sebagai berikut: 
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a. Drama tragedi atau drama duka yaitu menceritakan tentang kisah 

sedih yang besar dan agung. Tokoh-tokohnya terlibat dalam 

bencana atau masalah yang besar 

b. Melo drama, yaitu menceritakan drama yang menyentuh perasaan, 

mendebarkan hati, dan mengharukan. Cerita melodrama ini 

biasanya dilebih-lebihkan sehingga kurang meyakinkan penonton 

c. Drama komedi, adalah drama ringan yang ceritanya menghibur dan 

di dalamnya terdapat dialok lucu yang bersifat menyindir dan 

biasanya berakhir dengan kebahagiaan 

Jenis-jenis drama berdasarkan penyajiannya : 

a. Close drama yaitu drama untuk dibaca dan hanya indah untuk 

dibaca. Close drama ini mempunyai dialog yang panjang dan 

menggunakan bahasa yang indah dan tidak mencerminkan 

percakapan sehari-hari sehingga sulit untuk dipentaskan 

b. Drama radio ialah drama yang diperdengarkan melalui radio 

c. Drama televisi ialah drama yang biasanya ditayangkan atau 

dipentaskan melalui televisi 

Keberhasilan Korea membawa budaya pop Korea ke tingkat 

internasional membutuhkan waktu yang panjang dan banyak 

tantangan yang harus dilalui. Dengan kemauan keras para 

pertelevisian Korea untuk mampu menghasilkan drama atau film 

yang sesuai dengan selera kaum muda yang dinamis. Menyebarnya 
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budaya pop Korea ke mancanegara biasa dikenal dengan gelombang 

Hallyu Wave, yang di Indonesia sendiri lebih populer dengan 

sebutan gelombang budaya Korea. Hallyu Wave pertama kali 

diperkenalkan di negara China, sebagai fenomena penyebaran 

budaya populer Korea, terutama pada music, drama TV, film, dan 

fashion di Asia Timur dan Asia Tenggara, yang China juga ikut 

masuk kedalamnya, Thaiwan, dan Vietnam (Park Jung-Sun, 

2006:244). 

Dari fenomena tersebut, muncul berbagai pengaruh dalam 

bidang lainnya, seperti Korean food, Korean fashion, Korean Make-

up, dll. Namun dalam perkembangan budaya pop Korea yang cukup 

popular dan banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat yaitu 

drama Korea dan music Korea. 

1.2.3 Gaya Hidup 

Gaya hidup atau life style ialah gambaran tingkah laku 

seseorang, pola atau cara hidup yang ditunjukkan bagaimana 

aktivitas seseorang, minat, atau ketertarikan apa yang mereka 

pikirkan tentang diri mereka sendiri sehingga dapat membedakan 

statusnya dari orang lain maupun lingkungannya melalui lambang 

sosial yang mereka miliki. 

Gaya hidup menurut KBBI ialah pola tingkah laku setiap hari 

dari segolongan manusia dalam masyarakat. Sedangkan dari segi 
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ekonomi, gaya hidup ialah perilaku setiap orang dalam 

menghabiskan uang dan bagaimana mereka mengalokasikan 

waktunya. 

Berbicara tentang gaya hidup, gaya hidup sangat berhubungan 

dengan perkembangan zaman dan teknologi, sehingga gaya hidup 

membuat diri yang menjadi eksis dengan cara tertentu dan berbeda 

dari kelompok lain. 

Menurut Sunarto, ada tiga indikator gaya hidup seseorang yaitu 

sebagai berikut : 

1. Kegiatan 

Kegiatan merupakan apa yang akan dikerjakan konsumen, 

produk apa yang akan di beli atau digunakan, kegiatan apa saja 

yang akan dilakukan untuk mengisi waktu luang.  

2. Minat 

Minat merupakan objek peristiwa, atau topik dalam tingkat 

kegairahan yang menyertai perhatian khusus atau terus-

menerus. Interest bisa berupa kesukaan, kegemaran, ataupun 

prioritas dalam hidup konsumen. Minat merupakan apa yang 

dianggap konsumen menarik untuk meluangkan waktu atau 

mengeluarkan uang. Minat juga berarti faktor pribadi konsumen 

yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan.  
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3. Opini 

Opini ialah pandangan konsumen dalam menanggapi isu global, 

ekonomi, dan sosial. Opini digunakan untuk mendeskripsikan 

harapan atau evaluasi seperti adanya kepercayaan maksud orang 

lain, antisipasi hubungan dengan peristiwa masa yang akan 

datang maupun konsekuensi yang akan memberi ganjaran 

ataupun menghukum tindakan alternatif. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup 

adalah sebagai berikut : 

a. Sikap 

Sikap ialah keadaan jiwa dan keadaan pikir yang akan 

dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap objek 

yang diorganisasi melalui pengalaman atau mempengaruhi 

secara langsung pada perilaku seseorang. Keadaan jiwa 

mudah dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan, 

ataupun lingkungan sosial. 

b. Pengalaman 

Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dan 

tingkah laku. Pengalaman bisa kita dapatkan atau kita 

pelajari dari semua tindakan masa lalu. Hasil dari 

pengalaman sosial dapat membenuk pandangan terhadap 

suatu objek. 
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c. Kepribadian 

Kepribadian ialah konfigurasi karakteristik individu dan 

cara berperilaku yang akan menentukan perbedaan perilaku 

setiap individu. 

d. Konsep Diri 

Faktor lain yang menentukan kepribadian individu yaitu 

konsep diri. Konsep diri merupakan pendekatan yang 

dikenal cukup luas untuk menggambarkan hubungan 

diantara konsep diri konsumen dan merk. 

 

1.2.4 Mahasiswa 

Mahasiswa ialah status yang dimiliki oleh seseorang yang 

berhubungan dengan suatu perguruan tinggi dan diharapkan dapat 

membuat dirinya menjadi calon intelektual. Mahasiswa merupakan 

seseorang yang sedang menimba ilmu di perguruan tinggi, institute, 

universitas, ataupun akademik.  

Menurut Sarwono (1978), mahasiswa ialah orang terdaftar 

untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batasan usia 

18-30 tahun. Mahasiswa adalah suatu kelompok yang ada di 

msyarakat dengan status yang diperoleh karena adanya ikatan 

dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dituntut untuk menjadi calon 
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intelektual atau menjadi cendekiawan muda yang ada di suatu 

lapisan masyarakat. 

  Mahasiswa memiliki peranan atau fungi sebagai berikut : 

a. Agent Of Change 

Dalam tahap ini mahasiswa di harapkan mampu membawa 

perubahan. Perubahan yang dimaksud ialah jika ada 

permasalahan di lingkungannya dan itu merupakan hal yang 

salah, maka mahasiswa dihrapkan mampu merubahnya sesuai 

dengan yag diharapkan. 

b. Iron Stok 

Tahap Iron Stok ini mahasiswa di harapkan untuk menjadi 

pengganti orang-orang yang memerintah dan memimpin 

pemerintah kelak. Mahasiswa diharapkan menjadi penerus 

generasi berikutnya untuk bisa memimpin bangsa ini. 

c. Social Control 

Tahap ini mahasiswa di harapkan untuk bisa mengontrol 

keadaan sosial yang ada di sekitar lingkungannya. Selain pintar 

dalam hal akademis, mahasiswa juga diharuskan untuk pintar dalam 

hal bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat.  

d. Moral Force 

Tahap moral Force ini mahasiswa diharapkan dapat menjaga 

moral yang telah ada. Ketika ada hal yang tidak bermoral terjadi di 
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lingkungannya, maka mahasiswa diharapkan dapat merubah dan 

meluruskan kembali apa yang seharusnya di rubah. 

 

1.3 Landasan Teori 

2.3.1 Hiperealitas – Jean Baudrillard 

Jean Baudrillard mengembangkan teori yang memahami sifat 

dan pengaruh komunikasi massa. Pemikirannya yang paling terkenal 

adalah tentang simulasi, simulacra, dan hiperealitas. 

1. Pemikiran Jean Baudrillard Terhadap Simulasi  

Jean Baudrillard mendefinisikan simulasi sebagai proses penciptaan 

bentuk nyata melalui model-model yang tidak ada asal usul atau 

referensi realitasnya sehingga memungkinkan manusia membuat yang 

supernatural, ilusi, fantasi, khayali menjadi tampak nyata. Faktor ini 

menjadi penentu pandangan kita tentang kenyataan. Segala sesuatu 

yang dapat menarik minat manusia seperti seni, rumah, kebutuhan 

rumah tangga dan lain sebagainya ditayangkan melalui berbagai media 

dengan model-model yang ideal. Disinilah batas antara simulasi dan 

kenyataan menjadi bias sehingga menciptakan hyperreality dimana 

yang nyata dan yang tidak nyata menjadi tidak jelas. 

2. Pikiran Jean Baudrillard Terhadap Simulacra 

Jean Baudrillard mengatakan “The simulacrum is never what hides 

the truth - it is truth that hides the fact that there is none. The 
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simulacrum is tru” (Baudrillard, 1994). Pemahaman simulacra menurut 

Baudrillard merupakan sebuah duplikasi yang aslinya tidak pernah ada, 

sehingga perbedaan antara duplikasi dan asli menjadi kabur. Simulacra  

menunjukkan bahwa kondisi simulasi yang sudah demikian akut. 

Artinya bahwa sebuah tanda, ikon, simbol, dan citra yang ditampakkan 

bukan saja tidak memiliki referensi dalam realitas, tetapi dianggap 

sebagai representasi dari tanda, ikon, simbol, dan citra yang merupakan 

hasil dari simulasi. 

3. Pikiran Jean Baudrillard tentang Hiperealitas 

Hiperealitas ialah arti untuk mempersifatkan bagaimana kesadaran 

mendefinisikan “kenyataan” di dunia, dimana keanekaragaman media 

dapat  membentuk dan menyaring kejadian atau pengalaman 

sesungguhnya. Hiperealitas biasanya digunakan dalam semiotika 

pascamodern untuk menjelaskan ketidakmampuan keasadaran hipotesis 

untuk membedakan kenyataan dan fantasi, khususnya dalam budaya 

pascamodern yang berteknologi tinggi. 

Menurut Jean Baudrillard, hiperealitas yaitu mempertentangkan 

simulasi dan representasi. Simulasi yaitu proses atau strategi intelektual, 

sedangkan hiperealitas yaitu efek, keadaan, atau pengalaman yang 

dihasilkan oleh proses tersebut. Bagi Baudrillard, awal dari hiperealitas 

yaitu ditandai dengan lenyapnya pertanda, dan metafisika representasi, 
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runtuhnya ideologi, kebangkrutan realitas yang kemudian diambil alih 

oleh duplikasi dari dunia nostalgia dan fantasi. 

Sebelum Baudrillard (Ritzer, 2002), Umberto Eco juga menulis 

tentang hiperealitas yang berjudul “Travels in Hyperreality. Eco dan 

Baudrillard menyatakan bahwa apa yang diproduksi dalam dunia 

hiperealitas tidak hanya realitas yang hilang, tetapi juga dunia yang 

tidak nyata seperti fantasi, mimpi, ilusi, dan halusinasi. 

Bagi Baudrillard, tidak ada tempat yang lebih hiperealistis selain 

padang pasir yaitu Amerika. Amerika di katakan seperti itu karena 

banyaknya aspek-aspek halusinasi dan fatamorgana yang telah 

menguasai kebudayaan Amerika. Padang pasir yang terkenal dengan 

kegersangannya, ketika seseorang berada di dalam kegersangannya 

akan kehilangan identitas. Di tengah padang pasir seseorang bisa 

menyaksikan citra fatamorgana. Hal tersebut layaknya jika seseorang di 

depan televisi ataupun video game, totalitas hidup seseorang 

(kegembiraan, kesedihan, kemarahan, harapan, dll) secara tidak sadar 

terperangkap di dalam hiperealisme media. Walaupun demikian, jika 

orang tersebut melihat media dengan kesadaran, maka ia akan 

menyadari bahwa itu semua hanyalah fiksi atau fatamorgana belaka. 

Sulit dibedakan antara dunia realitas dan dunia hiperealitas dalam 

media ataupun televisi. Televisi bahkan lebih nyata dari dunia realitas 

karena bukan hanya realitas saja yang telah terserap secara total dalam 
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citraan televisi, tetapi karena televisi mampu membuat pemirsanya 

tenggelam dalam ceritanya. Di dalam televisi, realitas, fantasi, 

halusinasi, ilusi, dan fatamorgana telah melebur menjadi satu. 

Menurut Baudrillard, konsep hiperealitas dipengaruhi oleh beberapa 

term sebelum menjadi hiperealitas pada masyarakat pascamodern 

diantaranya : 

1. Tanda (Sign) 

Tanda merupakan cerminan realitas atau apa yang nampak oleh indera 

(mata). Contoh : kenyataan yang sesungguhnya, kemudian dimanipulasi 

oleh realitas semu yaitu indera manusia 

2. Simulasi 

Simulasi merupakan proses menciptakan bentuk nyata melalui model-

model yang tidak memiliki asal usul atau realitas aslinya, sehingga 

manusia menciptakan khayalan fantasi yang terlihat nyata. Contoh : 

Menggemari k-drama tanpa mengetahui bagaimana tampak asli dari k-

drama tersebut 

3. Simulakra 

Simulakra merupakan duplikasi dari sebuah duplikasi aslinya yang 

sebenarnya tidak pernah ada, sehingga perbedaan antara yang asli dan 

yang palsu menjadi kabur. Contoh : Menirukan gaya berpakaian, gaya 

make-up, atau bahkan melakukan operasi plastik agar terlihat mirip 

dengan sang idola 
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4. Citra (Image) 

Citra atau image merupakan sesuatu yang nampak oleh indera. 

Berbicara tentang citra, menurut Baudrillard secara khusus dalam 

hubungannya dengan peran sentral dari media dalam menyebarkan 

aneka bentuk simulasi ke dalam seluruh lapisan masyarakat. Contoh : 

Media mampu menciptakan dan mempengaruhi opini publik seperti 

membentuk citra dari para pemain k-drama yang berusaha 

menampilkan image dan kesan yang bagus didepan media. 

5. Fashion (Life Style) 

Baudrillard menjelaskan bahwa fashion merupakan tahap akhir dari 

sebuah bentuk komoditas dengan percepatan dan perkembangan pesan, 

informasi, tanda, dan model, maka dari itu fashion akan merujuk pada 

gaya hidup. Contoh : Gaya hidup yang mengadopsi budaya Korea 

seperti fashion, musik, make-up, makanan, dll. 

Ada beberapa konsep dalam teori Baudrillard dimana term-term 

tersebut merupakan konsep dari Hiperealitas antara lain: 

a. Konsep simbol, tanda, dan kode 

Perbedaan antara tanda dengan objek yang ditandai hampir tidak 

kelihatan, bahkan masih terdapat nilai yang sama. Pengertian ini dimaksudkan 

bahwa relasi antara tanda dan objek yang ditandai masih bersifat objektif, yang 

artinya nilai yang ada pada suatu tanda masih menunjukkan pada nilai yang 
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sama dengan objek yang ditandai. Misalnya pembuatan alat kerja yang masih 

menggunakan bahan dasar dari alam. 

Tanda merupakan cerminan dari realitas. Tanda telah kehilangan 

statusnya sebagai simbol kesatuan yang normatif dan berubah menjadi sarana 

yang terpisah dari realitas. Pada tahap ini, tanda bukan lagi sebagai tiruan 

langsung dari realitas, melainkan sebagai menipulasi alat-alat produksi akibat 

perkembangan teknologi dan industrialisasi. Contoh, robot dan mesin otomatis 

sebagai tiruan manusia sekaligus menggantikan pekerjaan manusia, maka 

bukan lagi proses imitasi, melainkan proses produksi. 

Realitas imitasi kemudian dapat menggantikan realitas produksi dan 

industrialisasi, sehingga tanda telah kehilangan referensinya. Oleh sebab itu, 

jarak antara tanda dengan objek yang ditandai semakin kabur. Tahap 

selanjutnya yaitu tahapan stadium simulasi tanda. Tanda sepenuhnya tidak lagi 

merujuk pada suatu realitas objektif (alam dan kerja), melainkan dari dirinya 

sendiri. Inilah tanda berakhirnya kerja, produksi, ekonomi, dan politik.  

Baudrillard memandang bahwa sistem objek konsumsi dan sistem 

komunikasi pada dasarnya periklanan merupakan sebagai pembentukan sebuah 

kode yang signifikan, yang mengontrol objek dan individu ditengah 

masyarakat. Klaim sentralnya yaitu bahwa objek menjadi tanda (sign) dan 

nilainya ditentukan oleh aturan kode. 

Dalam sistem dunia kapitalisme, benda-benda diproduksi sebagai tanda 

yang tidak mengacu pada realitas aslinya, melainkan sebagai artefak yang 
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terbentuk melalui manipulasi teknis medium dan unsur-unsur kode. Dunia 

realitas disaring, dikemas, difragmentasi, sehingga menjadi hypersign lewat 

mekanisme komodifikasi tanda-tanda. Elemen-elemen tanda merupakan bagian 

dari realitas, kini telah dikombinasikan dan berbaur dengan elemen-elemen 

tanda yang bukan realitas (fantasi, imajinasi) sehingga membentuk realitas baru 

aatau realitas yang sesungguhnya. 

b. Simulakra daan Simulasi 

Simulakra (Simulacra) dan simulasi memiliki perbedaan tipis. The 

Oxford English Dictionary mengartikan simulakra dengan aksi atau tindakan 

menirukan dengan maksud untuk menipu. Ada oenjelasan lain bahwa asumsi 

atau penampilan palsu, kemiripan permukaan, tiruan dari sesuatu. Istilah atau 

konsep ini dipakai oleh Baudrillard untuk menjelaskan situasi dari dunia 

postmodern, yang telah mengalami kemunduran dan kejatuhan akibat 

hilangnya realitas.  

Baudrillard mengatakan bahwa di era ini telah kehilangan keaslianya 

dan secara cepat digantikan dengan kepalsuan yang ditawarkan oleh dunia. 

Inilah yang disebut sebagai  “Era Simulasi” yang dibuka dengan musnahnya 

dari segala hal yang bersifat referensial. Era simulasi telah mengancam bentuk 

orisinil dari realitas sekaligus mampu mengubahnya dalam bentuk lain, tanpa 

substansi, tanpa makna, dan tanpa kebenaran. 

Era simulasi mampu menghapus perbedaan antara yang nyata dengan 

yang fantasi. Penyatuan dan pencampuran antara yang asli (real) dan yang 
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palsu (imagynari) kemudiaan membentuk sebuah kenyataan baru yang lebih 

benar dari yang benar, lebih nyata dari yang nyata. Batas yang nampak secara 

jelas, kini menjadi kabur, bahkan hancur ke dalam longsoran simulacra. 

Simulakra merupakan perpaduan dan keesatuan antara nilai, fakta, citra, 

dan kode yang tidak dapat dibedakan. Konsep simulakra Baudrillard, muncul 

akibat perkembangan teknologi dan perkembangan ekonomi, terutama 

perkembangan reproduksi mekanis, dan reproduksi elektronik dunia virtual. 

Dalam buku simulacra dan simulacrum, Baudrillard mengatakan bahwa 

simulasi bukan lagi sebuah teritori (territory), keberadaan refereensial 

(referential being), atau sebuah substansi (substance), melainkan sebuah 

gerakan oleh model dari yang asli (real), tanpa adanya keaslian, dimana teritori 

tidak lagi mendahului peta, tetapi peta yang mendahului teritori atau wilayah, 

sehingga dalam kenyataannya peta dibuat setelah mengetahui adanya sebuah 

wilayah atau peta merupakan representasi dari sebuah wilayah, maka didalam 

sistem simulasi yang terjadi adalaah sebaliknya. 

Dalam ruang lingkup simulasi, realitas dibentuk dari model yang 

dijadikan rujukan bagi nilai dan referensi bagi makna budaya, sosial, dan 

politik, dan disebaarluaskan melalui media informasi seperti televisi, iklan, 

internet, film, dll. 

Baudrillard membagi simulacra menjadi tiga tingkatan untuk 

membedakan antara simulakra dengan simulasi. Peerkembangan simulakra 

dalam hubungannya dengan periode atau suatu massa tertentu tingkatan 
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pertama yaitu simulakra yang berlangsung sejak era permulaan revolusi 

industri. Pada tingkatan ini, bahasa, tanda, dan objek merupakan representasi 

dari realitas alamiah dan mulai membentuk imaginasi (tiruan) sekaligus 

memiliki sifat transenden. 

Representasi tersebut memiliki jarak dan perbedaan dengan realitas 

alamiah. Misalnya, karya seni, masih dibuat berdasarkan representasi dengan 

realitas alamiah atau realitas transenden. Lukisan berusaha mengambarkan 

sebuah realitas alamiah, meskipun tidak sama persis dengan realitas, namun 

masih merepresentasikan realitas, masih ada sifat transendensi yang dihasilkan.  

Simulakra tingkat kedua yaitu terjadi seiring dengan perkembangan era 

industrialisasi. Pada tingkatan ini, terjadi pergeseran mekanisme representasi 

akibat dari berbagai dampak negatif industrialisasi. Tingkatan ini berlaku 

mekanisme representasi berkat adanya teknologi reproduksi dan bentuk 

materiaalisasi oleh kekuatan mesin, yaitu sebuah objek tiruan tidak lagi 

mempunyai jarak dengan objek yang asli. Misalnyaa lukisan, sekaraang bisa 

digantikan dengan foto, yang memiliki kemiripan dengan objek aslinya. 

Mekanisme representasi pada tingkat ini merupakan mekanisme 

reproduksi material yang mulai kehilangan transendensinya. Simulakra pada 

tingkat ini, disebut sebagai stadium akhir dari sebuah simulasi, dimana terjadi 

karena adanya dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

informasi, media massa, komunikasi, dan konsumerisme. Pada tingkatan ini, 

simulakra merupakan wujud silang antara tanda dan kode budaya yang tidaak 
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mempunyai representasinya atas realitas. Simulakra dinamakan secara khusus 

sebagai simulasi, sehingga menurut Bauddrillard, kita telah bergerak dari 

meniru benda yang asli (real) (periode simulakra tingkat pertama), lalu 

memproduksi barang-barang yang asli (kapitalisme konsumen atau simulakra 

tingkat kedua), dan mereproduksi proses peniruan itu sendiri (simulasi).  

c. Hiperealitas 

Menurut Baudrillard, hiperealitas tidak dapat dipisahkan dari istilah 

simulakra dan simulasi, karena masing-masing pemahaman ini saling terkait 

satu sama lain dan mempunyai relasi yang sama. Hiperealitas mengandung 

pemahaman mengenai suatu realitas baru yang melampaui dari realitas itu 

sendiri atau penciptaan melalui model-model yang nyata tanpa memiliki asal 

usul atau realitas. 

Referensi dari duplikasi bukan hanya sekedar realitas, melainkan apa 

yang tidak nyata, yaitu fantasi. Oleh karena itu, fantasi dapat disimulasikan 

menjadi seolah-olah nyata, maka perbedaan antara realitas dan fantasi sudah 

tidak ada. Maka, pengertian dari hiperealitas dalam pemikiran Baudrillard 

merupakan suatu keadaan atau situasi dimana yang nyata (real) tidak lagi 

menjadi sebuah referensi bagi sebuah hiperealitas, melainkan tiruan dari 

realitas yang semu (palsu), sehingga hiperealitas menurut Baudrillard adalah 

simulasi dari realitas. 

Simulasi merupakan unsur utama dalam terbentuknya hiperealitas. 

Hiperealitas sepenuhnya terdapat dalam simulasi dan tidak diproduksi, 
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melainkan selalu siap untuk diproduksi. Maka dari itu, hiperealitas merupakan 

sebuah simulasi yang lebih nyata daripada yang nyata, lebih cantik daripada 

yang cantik, dan lebih benar daripada yang benar. 

Menurut Yasraf Amir Pilliang dalam jurnal edisi khusus Anthony 

Giddes, hiperealitas merupakan sebuah cara untuk melampaui fungsi, dan 

melampaui tujuan. Seseorang yang berjalan melewati garis finish, merupakan 

sesuatu yang pergi terlalu jauh. Maka dari itu, hiperealitas merupakan suatu 

kondisi atau situasi dimana sesuatu entah itu komoditi, media, atau apapun yang 

berkembang melampaui batas total yang seharusnya tidak boleh dilewati, ada 

titik balik yang dihasilkannya sendiri, yang dapat menghancurkan objektifnya. 

Maka dari itu, hiperealitas merupakan penghancuran atas objek untuk 

mendapatkan objek. Dunia hiperealitas merupakan dunia yang disarati oleh 

silih bergantinya reproduksi objek simulakrum yang murni dari 

penampakannya, yang tercabut dari realitas sosial masa lalunya, atau tidak 

mempunyai realitas sosial sebagai bahan untuk referensinya. Dalam dunia 

seperti ini, subjek sebagai konsumen digiring ke dalam ruang hiperealitas 

sehingga didalam ruang berbaur dan meleburnya realitas dengan fantasi, fiksi, 

halusinasi, dan nostalgia menjadi perbedaan antara satu dengan yang lainnya 

sulit untuk ditemukan. 

Baudrillard mengatakan bahwa apa yang direproduksi dalam dunia 

hiperealitas, tidak hanya realitas yang hilang, namun dunia tidak nyata seperti 

fantasi, ilusi, dan halusinasi. Menurut Baudrillard, hiperealitas dibentuk dari 
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bagian integral realitas yang dikodekan dan diabaikan, tanpa mengubah apa-

apa. 

d. Citra (Image) 

Salah satu kunci penting yang dipakai Baudrillard dalam pemikirannya 

yaitu citra atau image. Konsep citra mempunyai peranan sentral dalam 

merefleksikan sebuah realitas dan hiperealitas. Terdapat konsep orisinil yang 

dipaparkan sehingga dalam kaitannya dengan realitas. 

Baudrillard mengurutkan secara bertahap dari fase citra ini. Tahap 

pertama yaitu citra merupakan refleksi dasar dari realitas. Pada tahap ini, 

pemalsuan atau peniruan terhadap yang asli telah terjadi, seperti pemolesan dan 

mencontoh yang asli. Disini, kontrol masyarakat hanya memberikan tanda pada 

sebuah pemalsuan. Tahap kedua yaitu, citra menutupi dan mendistorsi dari 

realitas. Tahap ini dicirikan oleh produksi dan rangkaian reproduksi murni dari 

sebuah objek, dan identik dengan pengulangan objek yang sama, misalnya pada 

industri mobil atau yang masih menghasilkan reproduksi yang hamper sama. 

Tahap ketiga yaitu, citra menutup ketiadaan atau lenyapnya dasar dari sebuah 

realitas. 

Tahap ini didominasi oleh kode dan simulasi oleh penciptaan model-

model daripada produksi industri. Tahap terakhir, citra melahirkan sebuah 

ketidak berhubungan terhadap berbagai realitas apapun, citra bukan lagi 

kemurnian simulakrum. Tahap ini disebut sebagai tahap akhir budaya kita yang 

merupakan fractal atau perkembangan yang tidak pernah selesai dan mencekam 
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dunia sosial. Namun, Baudrillard tidak terlalu menjelaskan secara khusus 

mengenai arti dari citra tersebut. 

Dari pemaparan diatas, citra sebagai dari rangkaian simulasi atas 

realitas, dari citra tersebut, dapat dikemukakan bahwa citra merupakan 

gambaran mental tentang sesuatu yang terasa lebih konkrit, meskipun 

gambaran tersebut berasal dari benda konkrit atau berasal dari imajinasi yang 

telah dikonkritkan ke dalam bentuk tertentu didalam pikiran seseorang.  

 


