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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Korean Pop kepanjangan dari K-Pop merupakan jenis musik Korea 

beraliran pop yang populer di Korea Selatan sejak tahun 2000-an. Kata “pop” 

dibidang musik itu sendiri memiliki arti sesuatu yang baru dan memiliki daya 

tarik umum. Pop musik juga merupakan sebuah genre musik yang cenderung 

memiliki nada atau irama yang easy-listening atau mudah untuk dinikmati oleh 

banyak orang. Menurut pengamat seni rupa berkebangsaan Inggris, Lawrence 

Alloway, musik pop seringnya berorientasi pada anak muda dengan memberikan 

nada-nada musik yang sederhana dan mudah dipahami. Karena jenis musik yang 

easy-listening, musik tersebut mempunyai unsur popular atau keterkenalan karena 

banyak digemari oleh masyarakat. Oleh karena itu, musik pop banyak menjadi 

kegemaran kebanyakan orang karena aliran musiknya yang enak untuk didengar 

dan mempunyai daya tarik massa. Steve Jones (1996, 5) juga mengatakan bahwa 

seiring berkembangnya teknologi, musik pop bergantung pada spontanitas, 

inspirasi, dan kreativitas. Genre musik pop sering meminjam elemen-elemen dari 

jenis musik country, latin, urban, dance dan rock.  Menurut Hatch dan Millward, 

musik pop lebih komersil, singkat dan mudah diakses. Mereka juga mengatakan 

bahwa musik pop merupakan suatu bagian tubuh dari musik yang dibedakan dari 

musik populer jazz, rock, dan folk. Musik Pop petama kali direkam pada tahun 



1926 yang di dalam arti pop itu sendiri memiliki unsur daya tarik. Awalnya musik 

pop digambarkan dalam musik ballad yang sentimental yang biasanya 

dinyanyikan dalam harmoni vokal di gereja atau musik yang menggertakan jiwa. 

Seriring dengan berkembangnya berbagai teknologi, musik populer lebih dikenal 

orang banyak dikarenakan masyarakat jadi bisa mendengarkan musik tidak di 

dalam rumah saja melainkan di luar rumah dengan adanya radio. Akhirnya pada 

awal tahun 1980an, musik pop mulai dipromosikan lewat media televisi yang 

terdapat pada saluran bernama Music Television atau MTV yang pada saat itu 

banyak disajikan penampilan dari Michael Jackson dan Madonna. Dalam musik 

popular tidak secara mekanik menghasilkan pola dominasi, tetapi musik dibatasi 

dengan konteks sosial berdasarkan bagaimana pesan dibentuk melalui genre, 

cerita, suara, redudansi dan makna dalam musik tersebut (Real 1996,  28). 

 Pada pertengahan tahun 1960, musik pop di dominasi oleh orang Amerika 

dan orang Inggris yang telah memberikan pengaruh terhadap musik pop menjadi 

tren yang lebih luas di berbagai negara. Musik aliran pop berasal dalam bentuk 

modern 1950an yang berasal dari musik rock and roll (Alfie 2013). Begitu juga 

dengan adanya istilah K-Pop atau sama dengan Korean Pop. Musik-musik Korea 

bisa dibilang berkembang karena mengikuti jejak orang Barat. Mulai dari 

produksi musik sampai ke penampilan artis dalam membawakan musik genre pop. 

Seperti yang kita ketahui, kualitas musik Barat tidak perlu diragukan lagi. Sudah 

banyak musisi yang menghasilkan banyak karya-karya musik yang mengesankan, 

seperti contoh, Lady Gaga, Beyonce, Michael Jackson, Katy Perry, Rihanna, 

Madonna, The Beatles, Queen dan masih banyak lagi. Korea pun tidak mau kalah, 



pada awal tahun 2000-an, musik Korea secara perlahan-lahan mulai digemari 

masyarakat walaupun tidak seheboh sekarang. Mulai dari kemasan musik video 

yang bagus, penampilan si penyanyi yang tidak kalah menarik dan musik-musik 

yang berkualitas. Lama-kelamaan, seiring dengan waktu, muncul boyband dan 

girlband Korea yang menarik banyak perhatian masyarakat, seperti Super Junior, 

Bigbang, Shinee, Girls Generation, Miss-A, 2NE1, dan lain-lain. Dengan jenis 

musik yang mereka bawakan mudah diterima oleh banyak masyarakat, mulailah 

musik K-Pop menjadi mendunia dan banyak digemari banyak orang. Musik-

musik yang tergolong jenis K-Pop mempunyai nada musik yang easy-listening, di 

tambah lagi musik K-pop itu sendiri dibawakan oleh sekelompok penyanyi yang 

berpenampilan menarik sehingga banyak menarik perhatian anak muda zaman 

sekarang. 

 Banyak artis dan kelompok musik pop korea sudah menjadi popularitas di 

berbagai negara. Musik K-pop ini pertama kali muncul pada tahun 1930-an yang 

dipengaruhi oleh masuknya musik Jepang. Pada masa penjajahan Jepang terhadap 

korea membuat musik Korea tidak dapat berkembang dan hanya mengikuti 

perkembangan musik pop Jepang pada saat itu. Akan tetapi, pada tahun 1950-an 

dan 1960-an, pengaruh musik pop barat mulai memasuki dunia permusikkan 

korea dengan banyaknya pertunjukkan musik yang diadakan oleh pangkalan 

militer Amerika Serikat di Korea Selatan. Lama-kelamaan, musik korea 

berkembang mulai dari aliran “oldies” pada tahun 1960an, sampai ke aliran rock, 

Trot yang sampai sekarang musik K-Pop yang terkenal dengan musik pop yang 

memiliki nuansa musik Barat (Kim 2013).  



Mulai tahun 2000-an, musik K-Pop mulai semakin digemari dengan 

munculnya pendatang-pendatang baru yang berbakat. Aliran musik Hip-Hop dan 

RnB menghasilkan musik yang sangat di gemari banyak orang, di tambah lagi 

dengan wajah-wajah dari artis yang menarik sehingga menghasilkan banyak 

penggemar dan menjadikan banyak negara demam Korea (Korean Wave). Belum 

lagi, musik dari soundtrack film drama yang berhasil mengambil hati penonton. 

Contohnya soundtrack dari film drama Winter Sonata, Stairway To Heaven dan 

lain-lain. Banyak artis korea yang sudah sukses menembus tingkat international, 

seperti Rain, BOA, dan Se7en. Sampai sekarang, K-Pop semakin di gemari banyak 

orang, khususnya di Indonesia dan budaya K-Pop telah memberikan pengaruh 

yang besar kepada masyarakat dari segi hobi, berpakaian dan rutinitas. Misalnya 

orang yang menggemari K-Pop jadi ingin mempelajari bahasa Korea atau 

membeli baju yang memiliki kemiripan dengan gaya Korea. Hampir semua orang 

mengetahui musik K-Pop. Mungkin dulunya tidak banyak orang yang 

menggemari musik K-Pop, tetapi dengan banyaknya muncul boyband dan 

girlband Korea, penggemar K-Pop pun semakin banyak. Biasanya mereka 

menyukai musiknya, dan menyukai gaya dan penampilan si penyanyi.  

Musik K-pop bisa menjadi mendunia dikarenakan oleh peranan media 

yang sangat berpengaruh bagi perkembangan K-Pop di daerah luar Korea, 

terutama melaui televisi, K-Pop. Saat ini banyak acara televisi yang sudah marak 

menyiarkan acara-acara K-Pop. Semakin intens acara yang menampilkan perihal 

tentang K-Pop, semakin besar pula jumlah masyarakat luar Korea yang cenderung 

lebih memilih K-Pop sebagai kegemaran baru mereka. Misalnya, banyak anak 



muda zaman sekarang lebih memilih menikmati musik Korea dibandingkan musik 

Indonesia atau musik Barat.   

Ada juga salah satu responden di salah satu website yang menjelaskan 

alasan ia menyukai lagu Korea dibandingkan lagu lain karena konsep tarian yang 

lebih menarik, penampilan para personil yang mempunyai paras wajah yang 

cantik atau tampan, keahlian musikalitas dari para musisi atau penyanyi dan efek 

dari video klip Korea yang lebih bagus (Pratama 2013). Jadi bisa dibilang bahwa 

budaya K-Pop mulai dinikamati oleh masyarakat banyak karena peranan televisi 

yang ikut serta memberikan informasi tambahan mengenai K-Pop. Sudah banyak 

channel-channel di televisi yang menyiarkan acara khusuh K-Pop, antara lain 

Channel V, MTV Asia dan StarWorld. Dulu channel-channel tersebut hanya 

menampilkan tayangan dari Barat saja, tetapi semenjak K-Pop menjadi kegemaran 

orang banyak, channel tersebut ikut serta dalam proses demam K-Pop. 

 

1.2  Identifikasi Masalah  

Musik K-Pop sudah menjadi sebuah fenomena sampai ke berbagai negara, 

contohnya Indonesia. Pada zaman sekarang, sedikit dari masyarakat Indonesia 

yang tidak mengetahui musik Korea. Apalagi dari waktu ke waktu banyak 

boyband dan girlband Korea yang berhasil menarik mata dan hati masyarakat. 

Musik Korea yang mudah di terima di telinga dan ketampanan serta kecantikan 

artis Korea membuat kita menjadi demam Korea dan secara tidak sadar 

memberikan pengaruh kepada kehidupan kita. Dulu musik Korea di Indonesia 

tidak terlalu heboh seperti sekarang. Mungkin beberapa waktu lalu, masyarakat 



lebih banyak menggemari film drama Korea, tetapi lama-kelamaan K-Pop di 

Indonesia menjadi heboh dan banyak di gemari. Apalagi sejak munculnya 

boyband dan girlband Korea, musik K-Pop mulai dikenal masyarkat luas dari 

berbagai negara, khususnya di Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya lagu 

Gangnam Style yang di bawakan oleh PSY, musik K-Pop semakin dikenal dan 

digemari di berbagai negara. Sampai-sampai si penyanyi Gangnam Style banyak 

di undang ke acara-acara di luar negeri sebagai salah satu pengisi acara. Dengan 

nada yang enak di dengar untuk semua umur dengan disertakan gerakan tarian 

yang menarik, musik Korea mulai dikenal dan digemari banyak orang. 

Masyarakat menjadi mempunyai pikiran bahwa ternyata musik K-Pop memiliki 

kualitas yang baik. 

Dunia K-Pop secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap 

audience yang sering menikmati musik K-Pop.  Misalnya saja riset membuktikan 

bahwa karena demam K-Pop, hal tersebut bisa memberikan pengaruh dalam 

mengubah perilaku dan kebiasaan kita. Seperti contoh, orang yang melihat foto-

foto artis Korea langsung berteriak histeris, berdansa ketika mendengarkan lagu 

Korea kesukaan mereka, rasa ingin tahu yang berlebihan akan semua hala 

mengenai K-Pop, menjadikan lagu K-Pop menjadi ringtone atau nada sambung 

pribadi, jadi tahu ungkapan-ungkapan dalam bahasa Korea, mengoleksi semua hal 

tentang atribut-atribut bintang K-Pop favorit mereka melalui online-shop, 

menjadikan gambar idola mereka di background komputer, rela berjam-jam 

menghafalkan lagu kesukaan mereka dan bahkan memutuskan untuk pergi ke 

Korea dengan harapan bisa berjumpa dengan idola mereka. Hal tersebut bisa 



timbul karena adanya kebebasan para masyarakat dalam menggunakan media 

sehingga berdampak kepada pola pikir dan tindakan mereka. 

Jika kita perhatikan, pengaruh dari K-Pop itu sendiri memberikan 

pengaruh pada media massa di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sekarang 

banyak majalah yang membahas tentang musik atau artis korea, sebagai contoh 

majalah Asian Star, Asian Plus, dan Asian Hits. Sebenarnya majalah tersebut 

dulunya membahas artis-artis Asia, akan tetapi semenjak K-Pop merajalela, 

majalah tersebut hanya membahas artis dan musik Korea saja. Tidak hanya itu, 

beberapa majalah lifestyle lainnya  mulai membahas tentang perihal K-Pop yang 

sedang menjadi sorotan masyarakat pada sekarang ini. Tidak hanya di majalah, 

pengaruh yang lebih besar berasal dari media televisi. Beberapa saluran televisi 

sekarang sudah banyak yang mulai menyiarkan musik-musik Korea. Contohnya 

salah satu saluran telivisi yang dulunya hanya menyiarkan musik Barat atau 

Mandarin yaitu Channel V dan Star World. Semenjak K-Pop sedang di gemari di 

berbagai negara, saluran tersebut menjadi banyak menyiarkan musik-musik atau 

acara reality show Korea, seperti contoh kedua channel tersebut menyiarkan acara 

“tvN K-Pop Star Hunt” dimana acara asal Korea yang mengaudisi anak remaja 

penggila K-Pop yang berasal dari berbagai negara Asia untuk dijadikan bintang 

Korea oleh salah satu perusahaan entertainment yang terkenal di Korea (Lihat 

pada lampiran gambar 1.5). Acara tersebut berasal dari Korea dan disiarkan di 

saluran televisi mancangera. Acara lainnya di channel tersebut adalah “K-Pop 

Explosion” dimana acara tersebut menyajikan lagu-lagu –Pop. Ada juga saluran 

televisi lain, yaitu MTV Asia yang memliki acara khusus K-Pop, antara lain 



acaranya yang diberi nama “K-Wave”, “OK Karaoke”, “Seoul-Sunday” dan 

“Studio C” (Lihat pada lampiran gambar 1.3, 1.4, 1.6 dan1.7). Acara-acara 

tersebut berisi tentang lagu-lagu K-Pop, acara musik dimana kita bisa mebaca lirik 

lagunya sambil menyanyi dan ada juga yang membahas tentang kegiatan para artis 

K-Pop yang di siarkan selama kurang lebih setengah jam. Contoh lainnya adalah 

pada chart musik yang dulunya di peringkat pertama di duduki oleh penyanyi 

Barat, sekarang peringkat pertama di duduki oleh boyband atau girlband Korea.  

Menurut John Hartley (1999, 41), ia mengatakan bahwa televisi 

memberikan pengajaran, bahwa berdasarkan dari konsep textual, dapat 

memberikan pengaruh kepada audience. Contohnya pada suatu saluran televisi 

menayangkan acara Korea dengan tema K-Pop dan menggunakan bahasa Korea. 

Secara tidak langsung hal tersebut memberikan pengaruh kepada audience dalam 

hal kegemaran mereka akan K-Pop, menjadi fanatik terhadap dunia Korea atau 

dengan mendengarkan bahasa Korea terlalu sering di televisi, perlahan-lahan 

mereka bisa berbahasa Korea. John Hartley (1991, 45) juga mengatakan bahwa 

pembelajaran akan sesuatu tidak hanya bisa didapat di sekolah. Pada zaman 

sekarang pembelajaran-pembelajaran bisa didapat melalui televisi. Jika di sekolah, 

biasanya mempelajari teori , konsep-konsep, budaya, struktur sosial dan lain-lain. 

Akan tetapi, melalui televisi, bukan hal tersebut yang kita dapat, melainkan bahwa 

televisi dapat menghasilkan wawasan penting bagaimana pengetahuan, 

kepercayaan, arti dan kesadaran yang sebenarnya berkomunikasi dan pindah ke 

dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, audience juga harus bisa memilih-

milih antara konten televisi yang baik dan yang kurang baik. Televisi bisa 



memberikan pengaruh yang baik terhadap penonton, tetapi televisi juga bisa 

memberikan pengaruh yang tidak baik berdasarkan isi dari acara televisi yang kita 

tonton sehari-hari. Oleh karena itu, semua tergantung dari diri audience masing-

masing bagaimana menangkap makna dan isi dari acara-acara di televisi. Alasan 

mengapa K-Pop menarik banyak perhatian masyarakat sekarang ini dengan 

bantuan media televisi juga, yaitu karena isi konten dari media tersebut di 

tujukkan kepada generasi muda dengan menampilkan appereance yang menarik 

dari si penyanyi dan dikarenakan lagu-lagu K-Pop yang beraliran pop jadi lagu-

lagunya pun memiliki nada yang easy-listening sehingga mudah untuk di terima 

di telinga masyarakat, khususnya generasi muda (Real 1996, 16). Maka dari itu, 

dalam penelitian ini saya ingin mencari tahu seberapa besar pengaruh televisi 

terhadap mahasiswi UPH dalam konteks K-Pop. 

Sebagai contoh lain, tidak hanya di televisi saja, beberapa saluran radio 

pun sudah mulai sedikit-sedkit menyiarkan lagu-lagu Korea. Dari media massa 

yang terpengaruh dari kondisi duniawi, media massa itu sendiri menjadi intens 

menyajikan perihal tentang K-Pop, yang justru turut memberikan pengaruh yang 

lebih luas kepada masyarakat Indonesia yang mengakibatkn ketertarikan yang 

lebih terhadap K-Pop.  Khusunya pada media televisi yang memiliki frekuensi 

tayangan yang tinggi dalam menyajikan tentang K-Pop. Dari tayangan televisi 

tersebut lah, masyarakat lebih banyak mengetahui perkembangan tentang musik, 

fashion, acara-acara Korea, sekaligus mengenal negara Korea lebih jauh.  Belum 

lagi ditambah pengaruh dari kelompok tertentu yang membuat seseorang secara 

tidak sadar menjadi tertarik terhadap K-Pop juga. Dari tayangan K-Pop di televisi, 



secara tidak langsung hal tersebut memberikan dampak pada masyarakat yang 

menggemari dunia K-Pop. Contoh pengaruh lainnya akibat tayangan musik K-Pop 

di televisi, yaitu terdapat anak remaja asal Jawa Timur yang memutuskan untuk 

meninggalkan kampong halamannya untuk kuliah di Korea dan dengan harapan 

bisa bertemu dengan idolanya di Korea Seiring berjalannya waktu, remaja tersebut 

menjadi bisa berbahasa Korea dan mengetahui banyak budaya Korea. Hal tersebut 

merupakan salah satu contoh anak remaja Indonesia yang menggemari K-Pop dan 

pada akhirnya bertekad untuk pergi ke Korea dengan alasan dan motif tertentu 

(Ressy 2013).  Tindakan dan keputusan dari remaja tersebut timbul dikarenakan 

adanya kegunaan dan alasan sesorang dalam menggunakan media televisi, yang 

pad akhirnya mempengaruhi kehidupannya. 

Media cenderung mempresentasikan ideologi dari kelas dominan kepada 

masyarakat (Hall 1981, 362). Media merepresentasikan sesuatu yang sedang 

diminati pasar. Jika sedang heboh dengan  musik K-pop, pihak media turut 

menyajikan tayangan K-Pop dengan tujuan adanya keuntungan bagi pihak 

audience dan juga keuntungan bagi pihak media dengan kenaikan rating acara dan 

banyaknya tawaran iklan saat acara berlangsung. Pada zaman sekarang, media 

pun juga seperti itu. Media cenderung lebih menyajikan konten yang merupakan 

kegemaran masyarakat dominan. Misalnya pada zaman sekarang, sedang demam 

Korea dan media pun turut meramaikan dunia K-Pop dengan menyiarkan atau 

menunjukkan sesuatu yang lebih dari dunia K-Pop. Jadi, dengan kata lain, media 

massa adalah sebagai sumber yang kuat bagi masyarakat. Dengan frekuensi 

seberapa seringnya media menayangkan tentang K-Pop, secara tidak langsung 



efek media massa sebenarnya dibatasi oleh aspek kehidupan penonton secara 

pribadi dan kehidupan sosial. Dengan mayoritas masyarakat yang gemar dengan 

dunia K-Pop, media massa pun menjadi mau tidak mau memberikan sesuatu yang 

sedang di gemari dari kalangan masyarakat mayoritas. 

K-Pop mulai digemari masyarakat semenjak kehadiran para girlband dan 

boyband. Contohnya seperti Girl’s Generation, Super Junior, Big Bang, 2NE1, T-

ARA, 2PM, BTOB, BEAST, MISS A, dan lain-lain. K-Pop sendiri telah 

mempengaruhi media massa dengan tujuan memuaskan masyarakat yang ingin 

mengetahui atau menikmati musik Korea melalui media massa. Seperti contoh 

chart musik pada saluran musik Asia, yaitu Channel V menunjukkan bahwa dalam 

Top Five Chart diantaranya diduduki oleh tiga artis K-pop dan posisi pertama 

diduduki oleh girlband K-Pop yaitu Girls Generation pada tanggal 20 Februari 

2013 (Lihat pada lampiran gambar 1.1). Posisi chart tersebut didapat melalui 

voting dari penonton dan terbukti masyarakat mengambil suara untuk kedudukan 

nomor satunya merupakan lagu K-Pop. Tanpa kita sadari, K-Pop sudah 

memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat di Indonesia. Pengaruh lain 

yang bisa kita lihat adalah girlband atau boyband dengan wajah rupawan, cara 

berpakaian yang stylish dan pandai menari pasti identik dengan boyband-girlband 

Korea, maka dari itu, seiring dengan waktu muncul boyband dan girlband 

Indonesia dengan memiliki style menyerupai K-Pop. Seperti contoh girlband 

Indonesia 7Icons, Cherybelle dan Princess yang memiliki unsur-unsur K-Pop 

dalam grup musik mereka, mulai dari cara berpakaian dan gaya berdandan. 

Sebelum K-Pop menjadi kegemaran masyarakat, tidak banyak boyband atau 



girlband di Indonesia yang terbentuk. Salah satu sumber mengatakan bahwa 

Cheryybelle terlihat jelas meniru girlband asal Korea, yaity Girls Generations. 

Dari segi berpakaian, jumlah 9 orang dalam satu group dan beberapa lagu yang 

memiliki kesamaan nada dengan lagu Girls Generations. 

Banyak penggemar K-pop secara tidak sadar menjadi tergila-gila dan 

mengisi kebiasaan sehari-hari mereka dengan melibatkan K-Pop di dalam 

kehidupan mereka. Contohnya mengoleksi barang-barang idola artis Korea, 

mendatangi konser musik artis Korea, mendengarkan semua musik Korea, dan 

lain-lain. Karena K-Pop yang telah mendunia ini, musik-musik karya bangsa 

sendiri pun semakin terpuruk. Secara tidak langsung, budaya Indonesia dapat 

tergeser oleh budaya Korea. Mulai dari cara berpakaian, banyak dari remaja- 

remaja sekarang yang mulai bergaya ala-ala Korea, mulai dari potongan dan 

warna rambut yang identik berwarna cokelat, pirang atau warna cerah lainnya, dan 

model rambut yang extreme. Bisa saja, masyarakat sudah jarang memakai kebaya 

atau batik karena mereka menganggap itu tidak keren dan memilih untuk bergaya 

ala Korea yang mereka anggap lebih keren. Lama-kelamaan, masyarakat tidak 

ingin menikmati musik karya anak bangsa dan lebih memilih untuk menikmati 

musik K-Pop.  

Dengan adanya fenomena K-Pop pada zaman sekarang, musik-musik 

Indonesia terkesan hanya mengikuti zaman tanpa memperhatikan kualitas musik 

yang baik dan orisinil. Contohnya pada salah satu video klip Ayu Ting-Ting yang 

dituduh meniru konsep video klip salah satu girlband Korea yaitu 2NE1. Ayu 

Ting-Ting mengaku ia menyukai dunia Korea, dan tidak aneh jika gaya 



berpakaian dan karya musiknya terlihat mempunyai kemiripan dengan gaya- gaya 

ala artis Korea. Salah satu musisi Indonesia, Maia Estianty juga berkomentar 

bahwa bukan musisi Indonesia yang tidak pintar dan kreatif, tapi mereka 

cenderung mengikuti pasar Indonesia. Karena kecenderungan meniru lagu-lagu K-

Pop, Maia Estianty juga mengungkapkan bahwa musik Indonesia jadi banyak 

yang tidak jelas dan ia juga berkomentar bahwa ia menyadari bahwa K-Pop bukan 

saja sudah menyerbu Indonesia, tetapi sudah mulai merambat ke berbagai negara. 

Apalagi sejak munculnya lagu Gangnam Style yang dinyanyikan oleh PSY yang 

sampai sekarang musik video di Youtube mencapai millirian orang diseluruh 

dunia yang menyaksikan video Gangnam Style. Dengan meledaknya lagu 

Gangnam Style, banyak masyarakat Indonesia yang melakukan flashmob 

menggunakan lagu Gangnam Style, salah satu contohnya flashmob yang 

dilakukan oleh kelompok anak muda di Bunderan HI pada tahun 2012 lalu. 

Musik-musik Gangnam Style pun menjadi asupan masyarakat Indonesia sehari-

hari, karena seringnya kita temui lagu Gangnam Style diputar di mall, di mobil 

saat kita berpergian, di tempat fitness, di cafe-cafe dan lain-lain. Tidak hanya di 

Indonesia, sampai artis terkenal Hollywood, yaitu Britney Spears pun ikut heboh 

dengan adanya fenomena Gangnam Style. Sampai-sampai pada sebuah talkshow, 

ia mengatakan di akun twitter dia bahwa ia ingin belajar menari Gangnam Style 

(Musik.Yes-Online 2012). Semenjak munculnya lagu Gangnam Style tersebut, 

musik K-Pop semakin dikenal dan diterima oleh masyarakat Indonesia.  

Jika melihat dari fenomena K-Pop yang terjadi di Indonesia, lama-

kelamaan, produksi karya Indonesia seperti majalah lifestyle di Indonesia, dan 



karya musik Indonesia kurang berkembang dan cenderung tidak orisinil dengan 

mengikuti unsur-unsur musik K-Pop. Fenomena K-Pop juga berpengaruh kepada 

saluran televisi di dalam negeri. Banyaknya tayangan K-Pop di saluran lokal yang 

menyajikan tayangan K-Pop dan dengan berjalannya waktu, saluran televisi lokal 

di  Indonesia bukan menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia karena tidak 

adanya tayangan yang mencerminkan kegemaran masyarakat pada saat ini, 

dimana masyarakat membutuhkan hal yang berhubungan dengan K-Pop. Hal ini 

membuktikan bahwa efek dari media massa itu sendiri mengarah pada 

keterbatasan yang di timbulkan oleh karakteristik seseorang. Masyarakat menjadi 

tidak kreatif dan hidup di satu lingkup yang itu-itu saja. Para penggemar K-Pop 

akan tetap menyukai K-Pop dan tidak membuka pikirannya akan hal lain yang 

sebenarnya mempunyai nilai-nilai sosial lainnya. Dengan tayangan di televisi pun 

mengenai acara Korea yang semakin banyak, akan terus memberikan pengaruh 

kepada audience. Misalnya, karena sering menonton acara Korea, orang tersebut 

jadi bisa berbahasa Korea, lebih memilih untuk menonton acara musik Korean 

dibandingkan berita nasional dan sebagainya. 

Pengaruh K-Pop tidak hanya memberikan inspirasi bagi boyband dan 

girlband Indonesia. Kevin Aprilio, seorang founder dari girlband Princess 

mengaku bahwa ia membentuk girlband karena terinspirasi dari girlband asal 

Korea, After School. Sebelum K-Pop menjadi heboh di Indonesia, jarang sekali 

boyband dan girlband di Indonesia. Akan tetapi, semenjak K-Pop mulai 

mendunia, Indonesia pun tidak mau kalah dengan turut membentuk girlband atau 

boyband ala Korea dan sampai-sampai ada acara di saluran televisi nasional, yaitu 



SCTV yang membuat acara pencarian girlband dan boyband Indonesia. Semenjak 

K-pop menjadi sorotan masyarakat, girlband dan boyband Indonesia muncul 

istilah I-Pop atau Indonesian Pop dengan mengadopsi dari istilah K-Pop, mulai 

dari tampilan sampai atribut yang mereka gunakan. Tidak hanya itu saja, demam 

Korea juga memberikan pengaruh bagi beberapa penyanyi solo di Indonesia. 

Seperi contoh Ayu Ting-Ting yang berprofesi sebagai penyanyi dangdut. Jika kita 

perhatikan, dari cara berpakaian, cara berdandan dan model rambut, menyerupai 

perempuan Korea. Dengan warna rambut yang cerah, model pakaian yang unik, 

sampai-sampai banyak yang mengklaim bahwa salah satu musik videonya Ayu 

Ting-Ting mencontek konsep video klip salah satu girlband papan atas Korea. 

Kepada salah media, Ayu Ting-Ting mengaku ia terisnpirasi dari film-film korea, 

video klip musik Korea dan kostum yang mereka pakai. Dari hal tersebut bisa kita 

lihat, dangdut adalah budaya atau ciri khas musik Indonesia yang tidak harus di 

sama-samakan dengan Korea. Ayu Ting-Ting seharusnya lebih menampilkan 

penampilan wanita Indonesia yang apa adanya. Seharusnya para musisi atau 

penyanyi Indonesia tidak perlu ikut-ikutan budaya K-Pop, para musisi-musisi 

Indonesia sebenarnya sudah bisa diacungkan jempol atas karya yang telah 

dihasilkan.  

Salah satu contoh lain yang membuktikan bahwa K-Pop sedang menjadi 

pusat perhatian, yaitu terdapat beberapa acara di Indonesia yang membawa tema 

K-Pop dengan mengadakan kontes yang berjudul “K-Pop Contest 2011” dimana 

seluruh masyarakat di seluruh Indonesia bisa mengikuti kontes dengan bakat 

menari, menyanyi dan berpenampilan menarik layakanya artis Korea. Terdapat 



acara Korea yang serupa bernama “K-Pop Star Hunt” dimana pencarian bakat se-

Asia dengan tema K-Pop yang mampu bernyanyi dan menari layaknya artis-artis 

K-Pop. (Lihat pada lampiran gambar 1.5). Hal tersebut membuktikan bahwa 

masayarakat secara tidak sadar telah di dominasi oleh dunia K-Pop yang telah 

menarik perhatian para masyarakat sekarang ini yang sedang menggemari K-Pop.  

Dengan adanya fenomena K-Pop di media massa, hal tersebut dapat 

menimbulkan suatu kelompok penggemar K-pop yang merupakan masyarakat 

pecinta K-Pop, atau yang biasanya disebut dengan fans. Adanya penggemar-

penggemar K-pop dikarenakan adanya bantuan media massa yang menyajikan 

tayangan K-Pop, sehingga K-Pop semakin digemari dan mengakibatkan 

sekolompok penggemar K-Pop di Indonesia. Jika seseorang sudah menjadi fans, 

biasanya mereka menjadi berlebihan akan seseorang yang ia idolakan dan pada 

akhirnya, para fans tersebut bergabung dengan sebuah kelompok yang 

menggemari suatu hal yang sama dengan melakukan kegiatan yang berhubungan 

dengan idola atau kesukaan mereka, berbagi cerita satu sama lain mengenai idola 

mereka dan berinteraksi dengan fans-fans lainnya . Kelompok tersebut yang 

disebut dengan fandom. Jika seseorang sudah menjadi seorang fans, biasanya ia 

akan melakukan apapun demi idolanya, bersikap berlebihan terhadap seseorang 

yang di idolakan dan menjadi histeris ketika bertemu atau melihat idolanya 

(Wiatrowski 2013).  

Maka dari itu, dalam penelitian kali ini, peneliti ingin mencari tahu 

seberapa besar pengaruh K-Pop di kalangan mahasiswa Universitas Pelita 

Harapan jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2010-2011 yang menjadikan mereka 



fans K-pop. Serta, mencari tahu kegunaan dan alasan para mahasiswi yang di 

wawancarai dalam menggunakan media televisi dalam kehidupan mereka. 

Biasanya seseorang menggunakan media untuk mencari informasi, membuang 

waktu, pelarian dan sebagainya. Maka dari itu, dalam penelitian ini, peneliti 

mencari jawaban yang lebih jauh mengenai kegunaan dan gratifikasi tayangan K-

Pop di televisi bagi delapan mahasiswi UPH jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 

2010-2011. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

1.3.1 Apa kegunaan dan alasan responden dalam menyaksikan tayangan K-Pop 

di televisi? 

1.3.2 Bagaimana cara responden menggunakan media televisi untuk memenuhi 

kebutuhannya dalam hal musik K-Pop? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Mengetahui kegunaan dan alasan  responden dalam menggunakan media 

televisi untuk memenuhi kebutuhan terhadap musik K-Pop 

1.4.2 Mengetahui faktor apa saja yang membuat seseorang menjadi gemar 

dengan musik K-Pop 

1.4.3 Mengetahui seberapa besar pengaruh tayangan musik K-Pop terhadap 

responden yang merupakan mahasiswi UPH angkatan 2010-2011 jurusan 

Ilmu Komunikasi 



1.4.4 Mengetahui motif dan alasan mengapa seseorang membuka diri dan 

menerima fenomena K-Pop yang sedang terjadi pada zaman sekarang 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Secara teoritis 

1.5.1.1.1 Mengetahui kegunaan dan gratifikasi tayangan musik K-pop 

bagi delapan mahasiswi UPH jurusan Ilmu Komunikasi 

angkatan 2010-2011. 

1.5.1.2 Memberikan kontribusi terhadap berkembangnya ilmu-ilmu 

sosial, khususnya ilmu komunikasi yang berfokus pada Uses 

and Gratification Theory. 

 

1.5.2 Secara praktis  

1.5.2.1 Diharapkan agar masyarakat bisa lebih selektif terhadap 

tontonan yang mereka sering tonton melalui televisi, dengan 

tujuan kegunaan dan gratifikasi terhadap tayangan K-Pop di 

televisi dapat memberikan dampak yang positif.  

1.5.2.2 Diharapkan masyarakat, khususnya pada remaja menggunakan 

media dengan alasan dan tujuan yang benar dan bermanfaat  

1.5.2.3 Masyarakat khususnya kalangan mahasiswi UPH jurusan Ilmu 

Komunikasi angkatan 2010-2011 diharapkan bisa memahami  

konten media mengenai acara-acara K-Pop di televisi dengan 

baik dan benar. 



 

1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi berjudul Kegunaan dan Gratfikasi Tayangan K-Pop bagi   

Delapan  Mahasiswi UPH jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2010-2011 

terdiri dari enam bagian atau bab. Bab pertama, yaitu pendahuluan yang 

berisi mengenai pemikiran-pemikiran awal yang nantinya akan menjadi 

pertimbangan peneliti dalam memilih topik penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian serta kegunaan penelitian. 

Bab dua mengenai Objek Penelitian yang berisi tentang objek-

objek apa saja yang akan diteliti, contohnya seperti apa itu K-Pop, kaitan 

antara mahasiswi UPH, budaya K-Pop dan media televisi pada zaman 

sekarang ini.  

Bab tiga, Tinjauan Pustaka yan berisi tentang teori-teori yang 

berkaitan dengan penelitian dan juga membantu peneliti  untuk melakukan 

penelitian kuantitatif ini dengan menggunakan Uses and Gratification 

Theory. 

Bab empat yaitu Metode Penelitian. Dalam bab ini menjelaskan 

metode-metode apa yang akan digunakan dalam melakukan peneliatian, 

dari metode operasional konsep hingga metode untuk menguji reliabilitas. 

Bab lima, Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil-

hasil penelitian yang telah dilakukan dan membahas hasil penelitian yang 

telah didapat dengan menggunakan teori-teori untuk menuntun peneliti 

dalam membahas penelitian ini. 



Bab enam yaitu Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran 

tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pembahasan dalam 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




