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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Globalisasi memungkinkan penyebaran berbagai informasi keseluruh dunia, 

setiap orang dari berbagai negara sekarang dapat dengan mudah saling 

berhubungan tanpa harus memikirkan jarak yang membentang. Kondisi tersebut 

tentunya sangat bermanfaat untuk mempromosikan kekayaan suatu budaya 

sebagai pariwisata maupun berbagai produk yang dihasilkan sebuah negara. 

Contohnya saja dengan menggunakan media internet orang dapat dengan mudah 

mengenal budaya dari sebuah negara yang letaknya berada diseberang lautan, 

segala informasi tentang barang, identitas seseorang, dan masih banyak lagi yang 

dapat diakses dengan mudah. 

Mau tidak mau kondisi tersebut menjadi jalan transfer budaya yang semakin 

sulit dikendalikan. Budaya sendiri merupakan sekumpulan sikap, perilaku, dan 

simbol, yang dimiliki bersama dan biasanya diwariskan dari generasi ke generasi 

(Sarwono, 2014). Sementara menurut Juni, dkk (2014) budaya merujuk pada 

berbagai makna yang menyatakan bahwa ini adalah cara hidup dan cara interaksi 

antara perorangan dengan satu sama lain, budaya juga merupakan pendidikan 

untuk individu karena budaya memberitahu bagaimana caranya tinggal di 

masyarakat dan bagaimana bersikap dengan nilai-nilai yang ada.  

Salah satu negara yang budayanya belakangan menjadi sorotan di Indonesia 

adalah Korea Sealatan, hal tersebut terlihat dari mulai semakin diminatinya 

berbagai produk yang berbau Korea seperti makanan, busana, musik, drama 
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bahkan bahasa yang telah menjadi begitu familiar di kalangan remaja Indonesia. 

Dalam percakapan sehari-hari seringkali muncul perkataan yang mengadaptasi 

bahasa atau istilah yang berbau korea dikalangan remaja termasuk mahasiswa, 

seperti “yak”, “Ottoke”, “oppa” dan beberapa istilah-istilah lain yang diadaptasi 

dari bahasa Korea. Selain istilah, tempat makan yang khusus menyediakan 

makanan khas Korea juga semakin mudah ditemukan. 

Masyarakat luas juga terkesan mendukung kebiasaan tersebut dengan 

semakin banyak ditemukan lembaga-lembaga kursus yang membuka kelas Bahasa 

Korea, bahkan beberapa universitas negeri di Indonesia juga sudah mulai 

membuka jurusan Bahasa Korea atau Sastra Korea seperti Universitas Indonesia 

(UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). 

Secara umum menyebarnya budaya Korea secara global dikenal dengan 

istilah  Hallyu (Hangul: 한류) atau dalam bahasa Indonesia berarti  "Gelombang 

Korea". Istilah tersebut pertama kali diciptakan oleh seorang jurnalis dari Cina 

pada tahun 1990-an untuk menyebutkan popularitas budaya pop Korea di Cina, 

dan sejak saat itu Korea mulai mengekspor berbagai produk budayanya ke negara-

negara Asia (Korean Culture and Information Service, 2011). Hallyu sendiri 

mencakup berbagai jenis budaya dan pernak-pernik yang khas Korea, istilah 

tersebut mewakili seluruh Ekspor budaya Korea Selatan seperti musik, film, 

permainan, dan makanan (Ruslan, 2016).  

Diantara berbagai produk budaya Korea yang telah masuk ke Indonesia 

Drama Korea merupakan produk budaya yang paling besar pengaruhnya, seperti 

yang disampaikan Lee (2015) bahwa produk budaya yang paling berpengaruh 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hangul
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dalam Hallyu adalah Drama TV Korea.Bagaimana Drama Korea bisa begitu 

berpengaruh di Indonesia tidak lepas dari Pelaku pertelevisian yang berlomba-

lomba menayangkan program-program yang berbau korea, khususnya drama 

Korea. Dimulai pada tahun 2003 melalu drama Dae Jung Guem atau di kenal 

secara internasional dengan nama Jewel In The Palace yang mulai dipublikasikan 

ke Cina, Jepang, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Korean Culture and 

Information Service, 2011). 

 Belakangan ini pertelevisian Indonesia memang telah semakin jarang 

menayangkan Drama Korea dan beralih ke drama yang berasal dari India dan 

Filipina, namun kecintaan terhadap Drama Korea telah terlanjur melekat pada diri 

masyarakat khususnya remaja. Selain itu semakin majunya teknologi saat ini 

memudahkan masyarakat untuk mengakses Drama Korea melalui media internet. 

Di Internet telah banyak blog yang menyediakan berbagai Drama Korea sekaligus 

subtitle dalam bahasa Indonesia secara gratis dan dapat diakses oleh siapa saja. 

Sebagai contoh mahasiswa seringkali menghabiskan waktu luangnya untuk 

mencari fasilitas Wifi demi mendownload drama Korea melalui media internet.  

Mahasiswa biasanya menggunakan wifi yang merupakan salah satu fasilitas 

kampus atau mencari tempat tongkrongan yang menyediakan fasilitas Wifi. 

Mayoritas mahasiswa menghabiskan sebagian besar waktu luangnya untuk 

menonton drama Korea dan mengabaikan kewajiban utamanya untuk belajar.  

Berawal dari Drama itulah masyarakat perlahan belajar tentang unsur-unsur 

budaya dan semakin berminat dengan segala sesuatu yang berbau Korea, drama 

memang memiliki pengaruh yang kuat terhatap persepsi seseorang karena 
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merupakan representasi simbolis dari faktor-faktor dalam arketipe psikologis, 

menonton drama mungkin membangkitkan bagian dari arketipe psikologis 

masyarakat, baik positif maupun negatif, fantastis atau yang realistis secara tidak 

sadar dalam kehidupan sehari-hari (Chun, 2015). Itu artinya ketika seseorang 

menonton Drama Korea, secara tidak langsung orang tersebut menangkap simbol 

yang tidak disadari dan menginternalisasikannya menjadi bagian dari dirinya, 

entah itu perilaku yang positif ataupun negatif.Juni, dkk (2014) dalam 

penelitiannya di Pakistan juga menemukan bahwa akibat paparan dari saluran TV 

India, orang secara tidak langsung melibatkan diri mereka untuk mempraktekkan 

tradisi India seperti Basant, yaitu festival budaya India. Iklan dan drama TV 

Pakistan juga mengikuti isi dari drama India dan memproyeksikan budaya India 

bukannya Pakistan. Meskipun budaya yang di gambarkan drama Korea berbeda 

dengan drama India namun hal tersebut menunjukkan, seberapa besar pengaruh 

dari tayangan drama terhadap terbentuknya cara pandang seseorang terhadap 

sekitarnya dan budayanya. 

Salah satu akibat paparan drama Korea terhadap perubahan budaya di 

Indonesia dapat dilihat dalam penelitian Meidita (2013)yang menemukan 

munculnya sifat centil dan frontal diikuti responden seperti pada kebanyakan 

karakter-karakter wanita Korea dalam drama, yaitu berbahasa dengan gaya yang 

kasar.Logat Korea yang pada dasarnya terdengar keras tentunya tidak cocok 

dengan lingkungan Indonesia terutama Jawa yang lebih mengedepankan logat 

yang lembut.  
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Fans beralasan Drama Korea bukan hanya menyajikan jalan cerita yang 

lebih menarik dan konflik yang lebih komplek, tapi yang paling menarik adalah 

pemain atau aktornya yang rupawan dan memiliki kemampuan akting yang penuh 

penghayatan. Alasan itulah yang menjadikan masyarakat yang menonton Drama 

Korea “jatuh cinta” terhadap pesona pemainnya.  Diantara fans kemudian muncul 

perasaan memiliki artisnya sehingga segala sesuatu yang dilakukan seorang idola 

entah itu hal yang positif maupun negatif akan membawa pengaruh yang besar 

dalam diri fans (Agustina, 2013).  

Selain karena akting dan visual pemainnya salah satu alasan utama Drama 

Korea menjadi menarik menurut penelitian Kaparang (2013) adalah Keunikan dan 

originalitas budaya pop Korea terutama trend fashion Korea yang membuat 

remaja tertarik untuk mengimitasi budaya ini, bahkan mayoritas responden lebih 

mengikuti perkembangan budaya luar dibandingkan budaya sendiri. Dapat 

dibayangkan apa jadinya ketika remaja Indonesia tidak lagi memiliki keinginan 

untuk mencari tau tentang budayanya sendiri dan lebih bersemangat meng 

eksplorasi dan meng imitasi budaya luar. Kebiasaan yang awalnya sekedar hobi 

tersebut pada akhirnya akan semakin kuat mengakar dalam diri remaja dan 

menjadi identitas budaya yang diakuinya, seiring waktu budaya asli yang telah 

diwariskan oleh leluhur tidak akan lagi memiliki pewaris dan akhirnya punah. 

Kecenderungan mengikuti idola yang berasal dari negara lain dengan 

budaya yang berbeda juga cenderung dapat mengakibatkan pergaulan yang tidak 

sehat, dalam kebanyakan drama Korea tokohnya seringkali menunjukkan 

kebiasaan seperti meminum alkohol hingga mabuk dan memakan beberapa jenis 
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makanan yang tidak halal seperti daging babi. Di Korea sendiri alkohol dan 

daging babi tidak dilarang, pemandangan pemuda yang mabuk di jalanan juga 

merupakan pemandangan yang umum, namun akan berbeda jika hal tersebut 

terjadi di Indonesia tentunya akan menjadi masalah seandainya remaja Indonesia 

mengikuti kebiasaan mabuk dari idolanya tersebut. 

Saat ini pemujaan selebriti tampaknya merupakan fenomena perilaku yang 

signifikan yang mendominasi kehidupan banyak orang (Mc Cutcheon, dkk, 2002). 

Semakin besar minat seseorang terhadap suatu objek misalnya selebriti Drama 

Korea, maka terbentuklah Fanatisme. Fanatisme didefinisikan sebagai pengabdian 

yang luar biasa untuk sebuah objek, di mana "pengabdian" terdiri dari gairah, 

keintiman, dan dedikasi, yang melampaui tingkat biasa (Jannah, 2014).Fanatisme 

yang dialami remaja menimbulkan pengaruh yang besar terhadap terbentuknya 

identitas diri, karena fase remaja adalah saat seorang anak mencari-cari jati 

dirinya, membuat remaja seringkali mencari panutan dari orang-orang yang 

dianggapnya berpengaruh dalam hidupnya (Agustina, 2013). 

Remaja harus menemukan apa yang mereka yakini, sikap dan nilai-nilai 

idealnya yang dapat memberikan suatu peran dalam kehidupan sosialnya. Apabila 

remaja memperoleh peran dalam masyarakat maka dia akan mencapai sense of 

identity (menemukan identitas diri), dia akan merasa mengetahui perannya, siapa 

dirinya, dan tentang keyakinan dan ideologinya sebaliknya apabila remaja tidak 

dapat menyelesaikan krisis identitasnya dengan baik maka dia akan merasakan 

sense of role confusion or identity diffusion, yaitu suatu istilah yang menunjukkan 
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perasaan yang berhubungan dengan ketidakmampuan memperoleh peran dan 

menemukan diri (Soetjiningsih, 2007) 

Meski demikian identitas diri merupakan persoalan kompleks dan 

membutuhkan waktu yang panjang, selain itu terbentuknya identitas diri 

merupakan pertanyaan yang akan terus muncul selama rentang kehidupan dan 

tidak akan berhenti pada satu keputusan final (Santrock, 2007). Meski demikian 

mengetahui identitas diri pada masa remaja akan sangat penting bagi 

kelangsungan individu dalam mengambil keputusannya dimasa depan. 

Remaja sendiri menurut Feist & Feist (2014) merupakan periode yang 

dimulai dari pubertas sampai dewasa muda, dan merupakan salah satu tahap 

perkembangan yang paling penting, karena diakhir periode ini seseorang harus 

sudah mencapai perasaan identitas ego (ego identity) yang pasti. Batasan remaja 

sendiri tidak mudah untuk disebutkan secara pasti bergantung kondisi sosial-

ekonomi dan tingkatan pendidikan masyarakat namun Sarwono menyebutkan 

batasan secara  umum remaja di Indonesia adalah 11-24 tahun (Sarwono, 2012).  

Identitas diri tidak  muncul begitu saja sejak seseorang lahir, Pervin (2012)  

menyebutkan bahwa identitas diri merupakan proses dimana seseorang 

merefleksikan interaksi yang dialaminya dengan lingkungan sekitarnya untuk 

kemudian mengembangkan keyakinan mengenai seperti apakah mereka. Dalam 

hal ini remaja yang menjadi penggemar Drama Korea menghabiskan sebagaian 

besar waktunya dengan menonton Drama Korea dan merefleksikan apa yang 

ditontonnya menjadi bagian dari dirinya, seperti yang diungkap Briandana (2016) 

dalam penelitiannya yang menemukan responden menggunakan hasil dari 
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aktivitas menonton Drama Korea Decendents Of The Sun sebagai salah satu cara 

untuk menggali informasi dan penemuan hal-hal baru yang dapat menjadi 

referensi mereka dalam membangun identitas diri.   

Berpijak pada fenomena tersebut tentu muncul kekhawatiran seandainya 

identitas remaja Indonesia yang seharusnya menjadi penerus budaya bangsa lebih 

memilih budaya Korea sebagai identitasnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Meidita (2013) yang menyatakan, masuknya berbagai macam produk kultural dari 

Korea Selatan ini, mengakibatkan para remaja Indonesia mengalami pergesaran 

dari budaya asli Indonesia kemudian berbalik dan tertarik dalam mempelajari 

budaya asing yaitu negara Korea.  

Berdasarkan paparan diatas maka muncul pertanyaan penelitian, seperti 

apa gambaran identitas diri remaja akhir penggemar drama korea?  

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak drama Korea 

terhadap gambaran indentitas diri remaja akhir. 

 

C. Manfaat Penelitian. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan manfaat sebagai 

betikut: 

a. Bagi ilmuwan Psikologi, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah 

wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang Psikologi 

dengan tema Identitas Diri. 
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b. Bagi komonitas dan subjek, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari kegemaran 

mereka menonton Drama Korea terhadap Identitas Diri mereka. 

c. Bagi pihak pertelevisiam, diharapkan dengan mengetahui sejauh mana 

pengaruh Drama Korea terhadap pembentukan identitas remaja, dapat 

memanfaatkannya untuk membuat tayangan yang mampu membentuk remaja-

remaja dengan sikap dan pola hidup yang lebih baik, serta mencintai budaya 

negerinya. 

  




