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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tayangan media saat ini semakin hari semakin menarik perhatian 

masyarakat yang setia menonton setiap acara yang disajikan di layar kaca. Dari 

pagi hingga larut malam ada saja acara televisi yang menarik perhatian para 

pemirsanya. Dari acara reality show, musik, komedi, hingga sinetron yang 

setiap harinya ditayangkan. Masuknya gelombang kebudayaan asing yang 

masuk lewat televisi maupun internet menimbulkan banyak dampak spesifik 

terhadap perkembangan masyarakat yang menontonnya. Masyarakat selalu 

menginginkan hasil instan yang jauh lebih mudah menyerap nilai-nilai yang 

mereka tonton sehingga memperbarui pola pikir mereka. Salah satu informasi 

yang bisa dijadikan rujukan adalah tayangan media masa. 

Media memberikan berbagai macam tayangan pada para penikmatnya, 

mulai dari acara infotaiment, liputan berita terkini, acara musik, komedi, acara 

anak-anak, sinetron atau drama sampai film layar lebar. Semua tayangan 

tersebut bisa dinikmati dengan mudah dimana saja dan kapan saja. 

Era globalisasi saat ini, semua hal dapat dengan mudah masuk ke negara 

kita yaitu negara Indonesia. Di Indonesia tidak hanya perdagangan bebas, 

namun budaya-budaya dari luar pun mudah ditularkan. Dilihat dari 

perkembangan teknologi informasi seperti televisi merupakan media yang 
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dianggap dominan dibandingkan dengan media lainnya, budaya popular 

dengan mudah berkembang. 

Salah satu akibat dari globalisasi ini adalah terciptanya suatu budaya 

popular dimana kebudayaan itu muncul dan digemari oleh banyak orang yang 

tersebar ke penjuru dunia. Kebudayaan baru yang asing bagi masyarakat umum 

memciptakan suatu keingintahuan bagi masyarakat tertentu yang selalu 

megikuti perkembangan kemajuan berita. Negara Indonesia yang terdiri dari 

berbagai suku budaya, agama, dan etnis mampu bergabung dalam satu Negara 

yaitu Negara Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan diantara masyarakatnya. 

Budaya luar yang diproduksi secara masal dan dipasarkan di Indonesia 

membawa hal baru yang menarik minat masyarakat Indonesia. Budaya popular 

merupakan budaya yang diproduksi secara masal dan menarik minat 

masyarakat.  

Tayangan drama saat ini didominasi oleh drama Korea. Memang sudah 

tidak asing lagi, drama Korea selalu menjadi drama yang paling ditunggu-

tunggu oleh para penikmatnya khususnya para remaja. Karena tidak sedikit 

tayangan drama Korea ini menampilkan artis-artis dari para Boy Band dan Girls 

Band Korea. Korea memang sangat terkenal dengan para anggota Boy Band 

dan Girls Band, seperti Super Junior, Shinne, Red Velved, dan masih banyak 

lagi. 

Drama memang selalu berhubungan dengan tema, cerita, setting, 

karakter, serta suasananya yang memotret kehidupan nyata. Kisahnya sering 
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kali menggugah emosi, dramatik, dan mampu menguras air mata bagi para 

penontonnya. Tema umumnya mengangkat tema sosial baik skala besar 

(masyarakat) maupun skala kecil (keluarga) (Himawan, 2008). Drama 

merupakan tiruan kehidupan manusia yang diproyeksikan di atas pentas. Drama 

merupakan potret kehidupan manusia, potret suka duka, pahit manis dan hitam 

putih, kehidupan manusia (Evy, 2014:1). Salah satu drama yang lagi booming 

di Indonesia adalah drama Korea. 

Korea adalah negara yang terkenal dengan keseniannya, seperti K-Pop, 

Boy Band, Girls Band, atau bahkan drama yang mereka suguhkan. Dari 

kesenian inilah, mereka mulai menjadi figur yang tidak dapat tampil apa 

adanya, karena penampilan memberi kesan tersendiri bagi masyarakat. Fashion 

merupakan salah satu daya tarik yang membuat mereka tampil menarik. 

Fashion yang mereka gunakan bisa dibilang sederhana namun tetap terlihat 

elegan merupakan gaya fashion Korea. Namun berbeda dengan gaya berbusana 

pada Boy Band ataupun Girls Band yang terbuka, fashion yang disuguhkan 

pada drama Korea lebih tertutup. 

Keindahan dan budaya yang dimiliki oleh negara Korea, juga 

merupakan salah satu daya tarik yang dimanfaatkan untuk mengenalkannya ke 

seluruh dunia melalui draa yang mereka buat. Hal inilah yang menyebabkan 

Hallyu (gelombang Korea) yakni meningkatnya minat publik pada kesenian 

pop dan tradisional Korea di Asia. Indonesia juga telah mengalami Hallyu 

(gelombang Korea) sejak kemunculannya drama Korea. 
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Hallyu Wave terjadi di beberapa negara seperti di negara-negara 

Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia termasuk Indonesia. Hallyu Wave atau 

yang disebut dengan penyebaran gelombang budaya Korea ke seluuh dunia 

berupa musik (k-pop), drama tv (k-drama), film, animasi, kuliner, game, hingga 

fashion yang tersebah pada pertengahan tahun 1990an dan masih terus 

bertransformasi melalui versi baru sampai saat ini. Perkembangan Hallyu Wave 

dimulai dar keberhasilan dri salah satu drama Korea yang tayang di Tiongkok 

pada akhir 1990-an. 

Konsumsi media sosial inilah, penyebaran budaya asing mulai terjadi. 

Berkaitan dengan budaya asing, budaya asing yang menjadi popular saat ini 

yang banyak menarik perhatian dunia termasuk Indonesia adalah kebudayaan 

popular dari Korea Selatan. Fenomena budaya popular Korea Selatan atau 

Hallyu Wave telah membawa aliran budaya Korea meluas ke berbagai negara 

dan menarik banyak massa. Istilah Hallyu Wave mungkin bukan sesuatu yang 

menarik bagi masyarakat umum. Kecintaan mereka terhadap Korea muncul 

dari musik-musik Korea, Film, Drama, Game, bahkan gaya berpakaian dan juga 

gaja berbicara mereka pun terpengaruh dengan adanya Hallyu Wave, mereka 

menirukan dari apa yang mereka tonton lewat drama, film, dan musik. Dalam 

penelitian Wuryanta (2011), mengatakan bahwa awal masuk budaya popular di 

indonesia adalah melalui saluran televisi swasta nasional yang ada di negara 

Indonesia. Sepanjang tahun 2003-2008, banyak stasiun televisi yang 

menayangkan beberapa drama Korea dan banyaknya permintaan pasar 
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membuat stasiun televisi menayangkan drama Korea secara bergantian dan 

membuat drama Korea masih digemari hingga saat ini.  

K-Drama atau drama Korea mengacu pada drama televisi di Korea, 

dimana drama ini telah menjadi popular di seluruh Asia dan telah memberi 

kontribusi pada fenomena umum dari gelombang Korea yang sering disebut 

Hallyu atau “Demam Korea” di beberapa Negara seperti di Negara Amerika 

Latin, Timur Tengah, dan Asia termasuk Indonesia. Drama Korea ada dua 

genre utama yaitu genre dengan plot pendek yang biasanya sering ditemukan 

di drama barat. Drama Korea berlangsung dari 1-16 episode atau lebih dari 100 

episode (biasanya tidak lebih dari 200 episode). Genre utama lainnya adalah 

mengenai drama sejarah Korea yang merupakan dramatisasi fiksi sejarah 

Korea. Dimana perkembangan drama Korea di Indonesia bisa dibilang sangat 

pesat, karena cara mengaksesnya yang cukup mudah khususnya di media 

online. Di Indonesia banyak sekali media online yang menjadi alternative untuk 

mendapatkan atau menonton drama maupun film Korea melalui situs-situs 

online seperti YouTube, Viu, Hooq, dan lain-lain. 

Hiperealitas merupakan sebuah gejala dimana banyak bertebaran 

realitas-realitas buatan yang Nampak riil dibandingkan dengan realitas yang 

sebenarnya. Hiperealitas pada akhirnya menciptakan keadaan ketika sesuatu 

yang nyata bercampur dengan sesuatu yang abstrak atau keadaan dimana sudah 

tidak ada lagi perbedaan mana yang nyata dan mana yang abstrak (Hidayat, 

Medhy Aginta. Kebudayaan Postmodern menurut Baudrillard dengan prinsip-
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prinsip hiperealitas citraan yang disajikan dalam drama Korea merupakan 

tokoh-tokoh fantasi produk budaya popular di Korea. Drama Korea yang 

diproduksi kini sudah berpengaruh pada kehidupan manusia. 

Hiperealitas dapat memyebabkan seseorang terperangkap dalam 

sesuatu yang tidak nyata atau semu dan menganggap kondisi demikianlah yang 

sebenarnya ada dalam dunianya. Sekilas dampak dari simulasi media untuk 

membentuk hiperealitas ini memang tidak tampak namun realitas semu ini 

dapat membahayakan. Dampak yang dihasilkan dari hiperealitas adalah adanya 

kepercayaan masyarakat terhadap kenyataan yang sebenarnya yang bukan 

kenyataan. Pembodohan atas realitas ini dapat menimbulkan pola budaya yang 

mudah meniru (imitasi) apa yang dilihatnya sebagai sebuah kenyataan di media 

televise direalisasikan atau diterapkan dalam kehidupan keseharian serta 

hiperealitas membuat masyarakat berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu 

bukan karena kebutuhan ekonominya melainkan karena pengaruh model yang 

menyebabkan gaya hidup yang berbeda. 

Fenomena yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini yaitu 

hipereaalitas k-drama sebagai gaya hidup mahasiswa. Realitas yang menarik 

untuk dikaji adalah fenomena hiperealitas dari penyuka k-drama yang dinilai 

terlalu berlebihan dalam mengartikan sebuah kekaguman kepada idola maupun 

budaya pop Korea. 

Momen yang membuat budaya pop Korea digandrungi di tanah air, 

khususnya para remaja yang menyukai k-drama. Misalnya mereka berdandan 
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layaknya idola mereka atau meniru fashion Korea, seperti mengecat rambut 

berwrna-warni, berbicara menggunakan bahasa Korea. Mungkin bagi sebagian 

penyuka k-drama atau penggemar budaya pop Korea itu dinilai hal yang wajar, 

namun itu dikontruksi sebagai hal yang aneh karena tidak sesuai budaya 

Indonesia 

Mengapa hal-hal yang berhubungan dengan Korea sangat digemari oleh 

kalangan muda? alasannya karena paras wajah dari para atris Korea yang 

menarik, dandanan yang enak untuk dilihat, dan fashion yang unik. Selain itu, 

musik K-Pop juga mudah diterima sehingga banyak anak muda yanag 

menyukainya. Alasan inilah yang menyebabkan banyaknya jumlah penggemar 

K-Pop.  

Kepopuleran K-Pop ini terbukti dari seringnya musik K-Pop yang 

diputar di cafe-cafe, TV, dan di tempat-tempat berkumpulnya anak muda. 

Dunia fashion pun juga berubah mengikuti tren ala-ala Korea mulai dari 

pakaian, aksesoris, make up, sampai model rambut menggikuti gaya artis 

Korea. Model pakaian ala-ala korea yang sering dikenakan kaum muda 

penggemar  korea saat ini yaitu bolero, baju rajut, baju yang penuh dengan 

warna, dll.  

Dunia kulinerpun saat ini juga ikut mempopulerkan budaya Korea. 

Makanan Korea yang banyak dijumpai dan dijual secara bebas di supermarket 

atau swalayan, hingga restoran Korea kini mulai menjamur di Indonesia. Salah 

satu makanan Korea yang digemari oleh masyarakat Indonesia yaitu kimchi, 
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jjanjangmyeon, kimbab, bulgogi, ramyeon, tteokbokki, dan masih banyak lagi. 

Awalnya mereka hanya iseng dan pada akhirnya tidak sedikit dari mereka yang 

menyukai kuliner Korea. 

Bukan hanya fashion, musik dan makanan Korea yang popular di 

Indonesia, kepopularan bahasa Korea pun juga membawa warna baru dalam 

bahasa pergaulan remaja saat ini. Banyak remaja yang menggunakan bahasa 

Korea ketika berbicara dengan sesama teman sebaya maupun sesama 

penggemar korea. Ucapan bahasa Korea yang sering di ucapkan oleh para 

penggemar Korea seperti “aigoo” (aduh), arasseoyo” (saya mengerti), 

‘annyeong” (hallo atau semalat tinggal), “daebak” (luar biasa), ‘saranghae” 

(aku mencitaimu), dll.  

Tren budaya Korea mampu merubah gaya hidup hingga kegiatan remaja 

sehari-hari. Menurut Anonim, 2012 mengatakan bahwa perilaku remaja yang 

terkenan Hallyu Wave adalah sebagai berikut : 

1. Sering berteriak sendiri ketika melihat foto terbaru artis idola 

2. Ingin tahu semua gosip terbaru yang berhubungan dengan K-Pop 

3. Mengetahui ungkapan dalam bahasa Korea 

4. Mnjadikan foto sang idola sbaai bacground laptop atau HP 

5. Rela berjam-jam untuk menghafalkan lirik lagu K-Pop 

6. Membeli barang yang berhubungan dengan Korea  

Semua yang berhubungan dengan Korea mewabah di semua kalangan. 

Tidak hanya remaja, anak kecil, sampai orang dewasa pun merasakannya. Dari 
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music K-Pop, film K-Drama yang di tonton hingga gaya berpakaian ala Korea 

pun mulai ditiru. Salah satu yang paling merasakan dampaknya adalah para 

remaja, karena K-Drama dan music Korea tersebut memang mendominasi 

penontonnya adalah para remaja walaupun tidak jarang orang dewasa ikut 

menyaksikan tayangan tersebut. Sehingga stasiun pertelevisian pun berlomba-

lomba untuk menayangkan program-program yang berbau Korea, khususnya 

drama Korea atau yang lebih dikenal dengan K-Drama. 

Penggemar yang menggandrungi Korea didominasi oleh kaum 

perempuan, baik dari remaja hingga dewasa. Ada juga beberapa laki-laki yang 

menggemari, namun tidak sebanyak kaum perempuan. Alasan perempuan 

terkena demam Korea karena mereka mengidolakan seseorang yang berparas 

tampan atau menggagumi kecantikan aktris atau public figure Korea, dan 

memiliki kepribadian yang baik hati dan ramah. Demikianlah identitas para 

Korean Lovers terbentuk dan secara disadari ataupun tidak, mereka telah 

meniptakan sebuah life style atau gaya hidup baru melalui kesukaan mereka 

terhadap sesuatu. 

Gaya hidup yang berhaluan Korean ini tidak mengenal strata ekonomi 

dikarenakan penggemar Korea dapat dinikmati tanpa merasa di kotak-kotakkan 

atau digolongkan. Mulai dari kelas ekonomi menengah ke bawah, sampai  kelas 

ekonomi menengah ke atas dapat menikmati semua hal yang berbau Korean. 

Hal ini sejalan dengan globalisasi budaya modern dimana sebuah budaya 
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mampu mempengaruhi semua lapisan masyarakat dan bisa mengubah gaya 

hidup seseorang. 

Gaya hidup dipahami sebagai tata cara hidup yang mencerminkan nili 

dan sikap dari seseorang. Gaya hidup merupakan adaptasi aktif dari setiap 

individu terhadap kondisi sosial dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan 

bersosialisasi dengan orang lain. Dari mulai cara berpakaian, konsumsi 

makanan, cara kerja, dan bagaimana individu mengisi kesehariannya 

merupakan unsur-unsur yang membentuk gaya hidup. 

Dalam masyarakat, persoalan gaya merupakan hal yang penting atau 

gaya merupakan segalanya karena semua manusia adalah performer. Setiap 

orang diminta untuk memainkan peran mereka sendiri. Mulai dari gaya 

pakaian, dandanan rambut, aksesoris yang digunakan, selera musik, kegiatan 

yang dilakukan, semua itu adalah bagian dari pertunjukan identitas dan 

kepribadian diri. Seseorang bisa memilih tipe kepribadian yang diinginkan 

melalui contoh-contoh kepribadian yang beredar di sekitar seperti bintang film, 

iklan, penyanyi, model, dll. Dengan gaya, seseorang bisa menunjukkan siapa 

dirinya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah : 

1. Bagaimana hiperealitas K-Drama sebagai gaya hidup mahasiswa? 
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1.3 Tujuan Peneitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :  

1. Untuk mengetahui hiperealitas K-Drama sebagai gaya hidup mahasiswa 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian memiliki manfaat sehingga diharapkan mampu 

memberikan manfaat bagi setiap pembacanya. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

wawasan baru terutama dalam kajian Postmodern khususnya yang 

berhubungan dengan Program Studi Sosiologi serta dapat dijadikan 

acuan bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan referensi 

bagi mahasiswa mengenai budaya populer, peran dan manfaatnya, 

terkait konteks Hiperealitas 

b. Bagi peneliti 

Hasil dari peneitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

menambah pengalaman, serta melatih peneliti agar dapat berfikir kritis 
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dalam menghadapi suatu permasalahan dan sebagai sarana untuk 

menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan dapat 

diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari 

 

1.5 Definisi Konsep 

1.5.1 Hiperealitas 

Hiper berasal dari bahasa Yunani “hyper” yang berarti lebih 

diatas atau lebih dari normal dan realitas, sedangkan “reality” yang 

mempunyai arti kenyataan. Hiperealitas atau realitas semu merupakan 

realitas yang dihasilkan dan diproduksi objek dengan referensi objek 

yang tidak nyata. Misalnya dalam pembuatan peta, simulasi menurut 

Jean Baudrillard merupakan proses pembuatan peta yang mendahului 

teorinya. Definisi realitas kemudian bergeser menjadi apa yang 

memungkinkan untuk direproduksi secara setara (Ritzer, Goodman, 

2016:677). 

Menurut Baudrillard, hiperealitas merupakan konsep dimana 

realitas yang dalam kontruksinya tidak dapat dilepaskan dari produksi 

dan permainan tanda yang melampaui dari realitas aslinya atau hyper 

sign. Hiperealitas mampu menciptakan suatu kondisi dimana kepalsuan 

bersatu dengan keaslian, masa lalu menjadi satu dengan masa kini, fakta 

menjadi simpang siur dengan rekayasa, tanda menjadi melebur dengan 

realitas, dan kebohongan menjadi satu dengan kebenaran. 
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1.5.2 K-Drama (Drama Korea) 

Drama Korea merupakan drama televisi Korea dalam sebuah 

format mini seri diproduksi dalam bahasa Korea. Dari sekian banyak 

drama Korea telah menjadi populer diseluruh Asia dan mengkontribusi 

pada fenomena umum dari gelombang Korea atau yang disebut dengan 

“Demam Korea” dibeberapa negara seperti Amerika Latin, Timur 

Tengah, dan bagian lainnya (Anonim, 2012). 

Ada dua genre utama dalam drama Korea. Genre pertama yaitu 

menyerupai opera barat, mengakhiri plot, dan tanpa referensi seksual 

yang jelas, yang sering ditemukan didrama barat. Drama ini melibatkan 

konflik terkait dengan hubungan, tawar menawar uang, dan hubungan 

antara mertua dan menantu. Selain itu, ada hubungan cinta segitiga 

dimana pemeran wanita biasanya jatuh cinta dengan seorang anak nakal 

karakter utama yang menyiksa dirinya. Drama Korea ini berlangsung 

dari 16 episode hingga 25 episode, meskipun ada yang mempunyai 100 

episode lebih (Anonim, 2012). 

Genre kedua drama Korea yaitu drama sejarah Korea atau yang 

biasa disebut dengan geuk yang merupakan gramatisasi fiksi sejarah 

korea. Drama sejarah Korea biasanya mempunyai alur cerita yang 

kompleks dengan kostum yang rumit, melibatkan seni bela diri, 

pertarungan pedang, dan kuda sering menjadi komponen besar.  
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1.5.3 Gaya Hidup 

Gaya hidup merupakan seperangkat praktik dan sikap yang masuk 

akal dalam konteks tertentu. Gaya hidup merupaakaan sebagai pola 

tindakan yang membedakan antara satu orang dengan orang lain. Gaya 

hidup dapat memahami, menjelaskan, namun bukan membenarkan apa 

yang orang lakukan. Mengapa orang melakukan hal tersebut dan apakah 

yang mereka lakukan bermakna bagi diri sendiri maupun orang lain. 

Gaya hidup merupakan bagian dari kehidupan sosial sehari-hari 

(Chaney, 1996). 

1.5.4 Mahasiswa 

Menurut Siswoyo (2007: 121) mahasiswa dapat diartikan 

sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan 

tinggi, baik negeri maupun swasta, atau lembaga lain yang setingkat 

dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat 

intelektual yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir, dan kerencanaan 

dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat, 

merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa. 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Pendekatan Penelitian  

Penelitian tentang Hiperealitas K-Drama Sebagai Gaya Hidup 

Mahasiswa menggunakan pendektan kualitatif. Menurut Sugiyono 



 

15 
 

(2010), tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk mengungkapkan 

fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat 

penelitian berjalan. Hal ini dikarenakan data yang disajikan oleh peneliti 

berupa cerita dari para narasumber, pengalaman, opini, dan 

pengetahuan. Dengan kata lain, penelitian dengan metode kualitatif 

dapat menghasilkan data deskriptif berupa uraian dalam bentuk kata, 

tulisan, atau lisan dari suatu individu, kelompok, maupun organisasi 

yang diamati. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian teknik 

snowball disini yaitu jenis penelitian yang berusaha memaparkan dan 

menggambarkan mengenai Hiperelitas K-Drama Sebagai Dominasi 

Gaya Hidup Mahasiswa. 

1.6.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Studi Kasus. 

Menurut Yin (2011:18) Studi Kasus merupakan suatu penyelidikan 

empiris terkait fenomena dalam sebuah kehidupan nyata. Dalam hal ini, 

peneliti melakukan penelitian secara mendalam berdasarkan hasil olah 

data, percobaan atau pengalaman yang didapat oleh peneliti selama 

melakukan pengamatan dalam sebuah penelitian dan terfokus pada tema 

atau judul yang ditetapkan yaitu “Hiperealitas K-Drama Sebagai Gaya 

Hidup Mahasiswa”. 
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1.6.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini diambil di kampus Universitas 

Muhammadiyah Malang baik di area kampus maupun di area luar 

kampus. Alasan peneliti menentukan lokasi penelitian di kampus 3 

Universitas Muhammadiyah Malang karena Universitas 

Muhammadiyah Malang merupakan kampus swasta terbesar di Malang 

sehingga memiliki potensi bagi peneliti untuk mendapatkan subjek 

penelitian sesuai dengan kriteria yang diinginkan. 

1.6.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh 

peneliti. Menentukan subjek penelitian yang tepat memungkinkan 

diperolehnya data dan informasi yang valid serta akurat karena subjek 

penelitian merupakan salah satu sumber data dalam penelitian kualitatif. 

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu teknik  pengambilan sample sumber data dengan 

pertimbangan tertentu seperti menentukan subjek yang dianggap paling 

tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan 

peneliti untuk menjelajahi objek tersebut. Subjek penelitian yang 

dimaksud ialah sebagai berikut : 

a. Mahasiswa pernah menonton drama Korea minimal 5 seri drama Korea 

b. Mahasiswa yang memiliki intensitas menonton drama Korea seminggu 

bisa 2-3 drama Korea 
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c. Mahasiswa yang gemar mengoleksi barang-barang seperti poster dan 

barang-barang lainnya 

1.6.5 Sumber Data 

Sumber data  dalam penelitian ini dapat dikelompokkan ke 

dalam dua kualifikasi, yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara 

langsung dari lokasi penelitian. Data primer merupakan bentuk data 

yang didapat melalui beberapa bentuk teknik pengumpulan data 

yang sebelumnya sudah ditentukan oleh peneliti berdasarkan 

metode penelitian yang digunakan. Sehingga dalam penelitian ini 

data primer akan didapat dengan cara wawancara, dan juga 

observasi, atau pengamatan langsung di lokasi sekitar kampus 3 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung dari objek penelitian ataupun data yang diperoleh melalui 

perantara media tertentu maupun sumber lainnya. Data sekunder 

dalam penelitian ini berupa hasil dari penelitian terdahulu, jurnal, 

buku, yang ada kaitannya dengan persoalan hiperealitas k-drama 

sebagai dominasi gaya hidup mahasiswa. 
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1.6.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang perlu dilakukan 

dalam sebuah penelitian, sebab tujuan dari penelitian adalah 

menemukan data dan informasi terkait judul yang diteliti. Untuk 

menunjang mendapatkan sumber data tersebut, ada beberapa hal yang 

perlu dilakukan peneliti sebagaimana berikut: (Sugiyono, 2012:224) 

a. Observasi 

Menurut Sugiyono (2012) observasi merupakan kegiatan untuk 

mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan kesimpulan dan 

diagnosis dari subjek yang diteliti. Pengamatan yang dilakukan peneliti 

adalah mendatangi langsung ke lokasi penelitian, kemudian melakukan 

pendekatan dengan subjek yang akan diteliti dan melakukan 

pengamatan secara mendalam. 

Pada teknik ini, peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu, 

yaitu dengan membaur bersama calon subjek dan mengakrabkan diri 

dengan calon subjek peneliti sembari mengali informasi lebih dalam. 

Menjalin ikatan baik merupakan langkah awal yang harus dilakukan 

untuk memudahkan menggali informasi yang dibutuhkan. Kemudian 

peneliti meminta nomor calon subjek yang bisa dihubungi untuk 

melakukan wawancara lebih mendalam. 
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b. Wawancara 

Wawancara merupakan bentuk komunikasi lengsung antara peneliti 

dengan narasumber. Dalam pengambilan data, daftar pertanyaan 

merupakan pedoman dalam melaksanakan wawancara. Wawancara 

bertujuan untuk mendapatkan data dari narasumber. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan wawancara secara mendalam, guna 

mendapatkan data yang tepat dan akurat.  

Sebelum melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan 

pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diajukan kepada subjek 

penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah dengan beberapa subjek 

yang menyukai drama Korea. Selama proses wawancara, peneliti dapat 

mengajukan pertanyaan yang telah disusun dan dipersiapkan untuk 

membantu peneliti dalam berkomunikasi dengan subjek.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan 

dokumen resmi, laporan penelitian, maupun arsip-arsip yang tersedia 

dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dapat menunjang dari 

penelitian yang sedang dilaksanakan. 

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

informasi yang berhubungan dengan data-data tentang hal yang 

berhubungan dengan hiperealitas k-drama sebagai dominasi gaya hidup 

mahasiswa. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data 
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karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimana dapat 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan untuk menguatkan data 

tersebut.  

 

1.6.7 Teknik Analisa Data 

Analisa data merupakan proses dimana peneliti mencari dan 

menyusun data secara sistematis melalui data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan-catatan selama melakukan proses penelitian di 

lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengkategorikan data yang 

diperoleh kemudian dijabarkan dalam beberapa unit penyusunan ke 

dalam pola dan memilih data yang penting untuk digunakan dalam 

penelitian (Sugiyono, 2014:224). 

Analisis data yang digunakan oleh peneliti seperti yang 

dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) sesuai dengan 

desain yang digunakan yaitu penulisan kualitatif. Terdiri dari tiga tahap 

yaitu : 

1. Kondensasi data (data condensation) 

Dalam proses pengumpulan data, sering menjumpai data-data 

yang sebenarnya tidak begitu relevan untuk diikutsertakan dalam 

data penulisan. Hal ini terjadi dikarenakan dalam proses wawancara 

ataupun pengambilan data lainnya seringkali mengalir begitu 

adanya,sehingga penulis akan menemukan konteks yang meluas. 
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Dalam hal tersebut, maka bagi penulis perlu untuk melakukan 

kondensasi data atau memilah data mana yang sekitarnya memang 

dinilai relevan dan penting sesuai dengan kebutuhan akan tema yang 

diangkat. 

Kondensasi data adalah kegiatan yang diperlukan untuk lebih 

menyederhanakan, memilih, mengerucutkan, meringkas, 

mengklarifikasi, mengarahkan, dan menyeleksi data lapang yang 

dinilai kurang relevan agar menjadi suatu data yang kompresensif. 

Proses kondensasi data bisa dipahami dengan melakukan beberapa 

langkah sebagai berikut : 

a. Selecting 

Proses selecting atau pemilihan merupakan proses 

pemilihan data yang diperoleh dari data hasil selama proses 

penelitian berlangsung. Peneliti lebih selektif terhadap data yang 

ingin diolah sesuai kebutuhan, seperti memilih data hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan 

observasi terkait hiperealitas k-drama sebagai gaya hidup 

mahasiswa, melakukan data hasil wawancara berdasarkan fokus 

penelitian, dan mengambil gambar sesuai dengan tema terkait. 

b. Focusing 

Langkah selanjutnya yaitu proses pemilihan data, yaitu 

melakukan proses pemfokusan data yang sesuai dengan fokusan 
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dari rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti. Disini 

peneliti akan membatasi data sesuai dengan fokusan rumusan 

masalah yang telah peneliti angkat. Peneliti meringkas hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan 

hiperealitas k-drama sebagai gaya hidup mahasiswa. 

c. Abstracting 

Selanjutnya yaitu proses tahap abstraksi. Menurut teori 

yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, peneliti 

menyimpulkan bahwa yang dimaksud proses abtraksi yaitu 

merupakan kegiatan meringkas atau merangkum poin inti dari 

pernyataan-pernyataan yang harus tetap dijaga dan tetap berada 

di dalamnya. Pada proses ini, data lapang yang telah didapat dan 

terkumpul oleh peneliti, peneliti melakukan evaluasi, terkhusus 

data yang telah difokuskan oleh peneliti. 

d. Simplifying and Transforming 

Data lapang yang telah didapatkan, langkah selanjutnya 

yaitu menyederhanakan ddengan melakukan seleksi secara 

lugas, membuat ringkasan, dan uraian.  

2. Penyajian Data 

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya yaitu 

melakukan kegiatan penyajian data. Penyajian data merupakan 

kegiatan mendeskripsikan sejumlah informasi. Data yang disajikan 
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bisa berupa dokumen-dokumen yang telah dilakukan pereduksian 

data, bisa berupa grafik, matriks, bagan, dan jaringan. Semua 

dirancang untuk mempermudah dalam membaca dan menganalisis 

data. 

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Setelah proses reduksi data dan penyajian data dilakukan, 

langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi. Penulis harus cakap dalam memberikan verifikasi, 

baik dari segi makna meupun keakuratan konklusi yang disepakati 

oleh subjek di tempat penelitian dilaksanakan. Makna yang 

dirumuskan oleh peneliti dari data dan harus mampu diuji 

kebenaran, kevalidasiannya, dan kekuatannya.  

 


