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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi dan informasi telah terjadi di berbagai negara, termasuk di 

Indonesia. Kemajuan teknologi komunikasi ini ditandai dengan makin luasnya 

jaringan televisi, radio, dan internet yang tersebar di berbagai negara dengan 

budaya yang berbeda membuat masyarakat di suatu negara dengan mudah 

mendapatkan berbagai informasi dari negara-negara di berbagai belahan dunia. Hal 

inilah yang, antara lain, mendorong terjadinya globalisasi. Menurut Jamiah (2010, 

hlm. 167) mengatakan bahwa “globalisasi dipandang sebagai suatu proses sosial 

yang akan membawa seluruh bangsa dan negara semakin terikat satu sama lain, 

mewujudkan suatu tatanan kehidupan baru dengan menyingkirkan batas-batas 

geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat.” 

Budaya populer sendiri merupakan efek dari globalisasi. Globalisasi 

merupakan fenomena khusus yang bergerak terus dalam masyarakat global dan 

merupakan bagian dari proses manusia global itu sendiri. Globalisasi meleburkan 

budaya barat dan budaya timur menjadi satu dan tidak akan pernah terpisah. Hal 

inilah yang memudahkan Korean wave sebagai budaya populer lebih cepat dan 

mudah menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Budaya populer 

berkaitan dengan masalah sehari-hari seperti superstar, fashion, transportasi, gaya 

hidup, dan sebagainya yang dapat dinikmati oleh semua orang atau kalangan orang 

tertentu. Menurut Agger (dalam Bungin, 2005, hlm.  92) bahwa “sebuah budaya 

yang akan memasuki dunia hiburan umumnya menempatkan populer sebagai unsur 

utamanya. Dan budaya itu akan memperoleh kekuatan manakala media massa 

digunakan sebagai jalan penyebaran pengaruh dimasyarakat.” Hal ini tidak lepas 

dari unsur komersialitas media massa, dimana hampir setiap media massa berlomba 

mendapatkan khalayak sebanyak-banyaknya. Jika diperhatikan, budaya populer 

memiliki dua istilah yang dikombinasikankan menjadi satu yaitu budaya dan 

populer. 

Di Indonesia, kebudayaan merupakan salah satu aspek kekuatan identitas 

bangsa yang memiliki kekayaan nilai budaya yang beragam, termasuk keseniannya. 

Dari kebudayaan jugalah gaya hidup tercipta. Gaya hidup saat ini tengah 

mengguncang kesadaran manusia menjadi komoditas. Masyarakat kini cenderung 
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terserap dalam keperkasaan budaya populer dengan segala atributnya. Fenomena di 

atas secara jelas telah menggambarkan bagaimana budaya pop telah merasuk ke 

segala lini kehidupan. Penampilan dan gaya menjadi lebih penting dari pada 

moralitas sehingga nilai-nilai tentang baik atau buruk telah lebur dan 

dijungkirbalikan. Budaya populer merupakan suatu pola tingkah laku yang disukai 

sebagian besar masyarakat, terutama kalangan remaja yang terpengaruh oleh 

Korean wave. Tanda-tanda pesatnya pengaruh budaya populer Korean wave ini 

dapat di lihat pada gaya hidup kaum remaja yang konsumtif karena budaya populer 

menjadikan seseorang tidak sadar mengikuti apa yang sedang terjadi saat itu. 

Membeli barang bukan didasarkan kebutuhan melainkan lebih didasarkan pada 

image atau prestise. 

Ketertarikan akan budaya ini pun semakin meningkat terutama di kalangan 

remaja. Berawal dari melihat berbagai berita di media, mereka perlahan-lahan 

mulai mengumpulkan informasi mengenai budaya tersebut dan akhirnya mulai 

mengimitasi budaya itu ke dalam hidup gaya hidup keseharian mereka. Dapat 

dikatakan terjadi pergeseran dalam mengaktualisasikan nilai budaya Indonesia ke 

budaya pop Korea dimana budaya tersebut belum tentu sesuai dengan budaya kita 

dan terkesan semakin melupakan budaya bangsa sendiri. Jika hal tersebut terus 

terjadi, budaya bangsa sendiri bisa hilang padahal remaja adalah penerus bangsa 

dimana merekalah yang seharusnya mengembangkan bangsa kita.  

Produk budaya Korea berhasil menjerat hati penggemar di semua kalangan 

terutama di Asia disebabkan teknik pemasaran Asian Values-Hollywood Style. 

Artinya, mereka mengemas nilai-nilai Asia yang dipasarkan dengan gaya modern. 

Istilah ini mengacu pada cerita-cerita yang dikemas bernuansakan kehidupan Asia, 

namun pemasarannya memakai cara internasional dengan mengedepankan 

penjualan nama seorang bintang atau menjual style. 

Korean wave atau Hallyu ini berhasil memasuki pasar Amerika dan Eropa. 

Pemerintah Korea Selatan sedang berusaha untuk menggunakan diplomasi budaya 

untuk meningkatkan citra Korea Selatan. Usaha-usaha itu telah dilaksanakan 

melalui beberapa bidang yang berbeda, termasuk seni, bahasa, makanan tradisional, 

dan budaya pop. Budaya pop Korea telah menjangkiti dan menjadi populer di 

seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Budaya pop Korea saat ini menjadi 

ujung tombak pemerintah Korea untuk menyebarkan gelombang Korea ke dunia 

internasional. Hal ini dipicu karena pemerintah Korea Selatan telah mengubah 
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fokus dari membangun hard power ke soft power serta berusaha penuh untuk 

mempromosikan budaya Korea ke kancah internasional. 

Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia pun tidak luput dari 

pengaruh Korean wave. Kegilaan fandom di Kota Bandug ini boleh dikatakan tidak 

jauh berbeda dibandingkan kota besar lainnya di Indonesia. Di sepanjang jalan dan 

pusat perbelanjaan dapat dengan mudah kita temui pengaruh Korean wave. 

Berbagai produk budaya Korea mulai dari drama, film, lagu, fashion, hingga 

makanan khas Korea sudah menghiasi ranah kehidupan remaja di Kota Bandung.  

Bukan hanya dari segi fashion, alat elektronik, gadget buatan Korea pun 

menjadi incaran. Tempat penyewaan dan penjualan DVD Korea pun semakin laris. 

Belum lagi restoran-restoran makanan Korea atau tempat-tempat kursus bahasa 

Korea yang semakin menjamur seiring dengan meningkatnya minat untuk belajar 

bahasa Korea. Tak ketinggalan, pengaruh musik atau yang biasa disebut Korean 

Pop (K-Pop) pun mulai mewarnai belantika musik di Indonesia, dan digemari oleh 

remaja. Dengan memadukan konsep yang fresh, wajah menarik, enerjik, stylish, 

beauty, dan fashionable, banyak sekali remaja di Kota Bandung menggemari 

boyband atau pun girlband asal Negeri Gingseng itu. 

Tidak ketinggalan pula Korean Lovers yang menganggap dirinya memiliki 

identitas ke-Korea-an yang tinggi menghimpun teman-temannya membentuk 

fandom artis Korea atau dikenal sebagai Korea Lovers di media sosial. Saat ini 

tercatat ada beberapa fandom di Bandung, yaitu: E.L.F, Sone, Shawol, V.I.P, 

BlackJack, EXO-L, B3auty, StarOne, Bionic, Camillia, Inspirit, Bestfriend 

Bandung, Afterschool Bandung, TripleS_Bandung, TeenTop Indonesia, Rainbow 

Indonesian, Bandung Cassiopeia Community, X5 Bandung yang aktif melakukan 

pertemuan dan gathering besar-besaran. Tidak hanya melakukan gathering 

antarfandom, akan tetapi remaja penggemar Korean Pop pun aktif membentuk 

sebuah group dance boyband atau girlband idola mereka masing-masing, biasanya 

sering disebut sebagai group cover dance. Para group cover dance ini pun aktif 

mengikuti ajang perlombaan menari meniru gerakan tarian yang dibawakan 

idolanya.  

Tak bisa dipungkiri, maraknya aktivitas cover dance di Bandung adalah salah 

satu dampak dari meluasnya Korean wave. Banyaknya remaja yang menyukai 

budaya Korea, tentu saja fenomena budaya pop Korea berhasil diterima dan 

diminati di Indonesia. Demam Korea yang melanda di Kota Bandung dan 
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sekitarnya bisa dilihat dari penggunaan produk-produk kosmetik asal Korea yang 

bermunculan, gaya fashion dan tatanan rambut yang belakangan sering diadopsi 

oleh sebagian remaja di Kota Bandung, bahasa Korea yang mulai sering digunakan 

oleh anak muda dan tempat hangout bernuansa Korea. Tentu hal ini dikhawatirkan 

akan mengikis remaja untuk mencintai budaya asli Indonesia, dan dikarenakan juga 

budaya Korea yang mereka anut tentu tidak semuanya sesuai untuk diterapkan di 

Indonesia. 

Sebagai contoh pada setiap cerita drama Korea, di dalam drama tersebut selalu 

ada adegan mabuk atau minum-minuman beralkohol seperti soju/arak khas Korea. 

Budaya minum orang Korea berhubungan erat dengan rasa empati dan kesenangan, 

kebebasan orang Korea yang suka riang dan bersemangat. Kebiasaan untuk 

menjamu tamu seramah mungkin, saling berbagi gelas minuman, dan 

menyelesaikan acara minum saat semua sudah mabuk telah berakar urat dalam 

kehidupan orang Korea. Dalam hal ini budaya tersebut tidak sesuai diterapkan di 

Indonesia karena minum-minuman beralkohol sampai mabuk sangat bertentangan 

dengan nilai dan norma sosial di Indonesia. Menjamu tamu atau berkumpul dengan 

kerabat tidak memberikan minuman beralkohol, akan tetapi memberikan hidangan 

minum teh akan lebih tepat dan sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Jika 

budaya mabuk orang Korea tersebut, dicontoh oleh remaja tanpa memfilternya 

terlebih dahulu, apalagi menjadi gaya hidup, tentu akan merusak aturan nilai dan 

norma sosial. 

Data-data mengenai bedah plastik di beberapa negara menurut sebuah jejak 

pendapat terbaru di Korea menyatakan bahwa 77% wanita di Korea merasa perlu 

melakukan operasi plastik. Rata-rata warga Korea Selatan, terutama para wanita 

melakukan bedah plastik estetik untuk mempercantik diri. Bahkan bedah plastik di 

Korea Selatan sudah dilakukan para remaja sejak berusia 17 tahun. Mereka biasa 

mengubah bentuk wajah dan tubuh untuk meningkatkan kepercayaan diri. Di 

Indonesia, Dokter Spesialis Bedah Plastik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo 

(RSCM) Jakarta, Aditya Wardhana mengatakan, Indonesia saat ini memiliki 157 

dokter spesialis bedah plastik. Menurut Adit, para dokter ini pun mampu 

melakukan operasi plastik estetik seperti di Korea Selatan. Mulai dari membuat 

hidung menjadi mancung, dagu lancip, wajah tirus, hingga mengubah bentuk bibir, 

dan kelopak mata. Bisa juga untuk memperindah bentuk tubuh seperti operasi 

bokong, payudara, dan perut (Gunawan dan Anwar, 2012, hlm. 58). Gaya hidup 
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mempercantik penampilan dengan jalan operasi plastik memang sudah umum di 

Korea Selatan, dalam hal ini Korean wave bisa saja memengaruhi remaja 

khususnya di Indonesia untuk melakukan operasi plastik untuk mengubah 

penampilan mereka. Tentu saja hal ini kurang sesuai dengan nilai-nilai agama yang 

mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. 

Beberapa cerita tentang kehidupan remaja di sekolah dalam drama atau film 

Korea, dewasa ini tidaklah semua mendidik dan dapat diterima oleh kalangan 

remaja. Pasalnya banyak sekali cerita dalam drama Korea yang tidak sesuai dengan 

budaya Indonesia, serta nilai dan norma sosial. Seperti halnya perilaku bullying, 

dan adegan bunuh diri. Contoh dalam drama School 2013, Hi! School, Love On, 

Boys Before Flower, I Miss You, The Queen’s Classroom, Jungle Fish, The Heirs 

dari drama tersebut yang pernah penulis lihat terdapat beberapa adegan bullying di 

kehidupan sekolah, serta bunuh diri. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan bagi 

segelintir orangtua apabila tidak mengawasi betul tontonan anak, terutama saat para 

remaja mereka menonton tayangan drama yang mengandung unsur bullying dan 

bunuh diri di dalam kehidupan sekolah. Pada dasarnya, Korea Selatan termasuk 

negara dengan tingkat kasus bunuh diri yang tertinggi nomor tiga setelah negara 

Guyana. “Organisasi Kesehatan Dunia” atau World Health Organization (WHO) 

telah merilis data statistik tingkat kasus bunuh diri dunia pada Kamis 4 September 

2014. Hasilnya, kasus tertinggi terjadi di Negara Guyana, disusul Korea Utara dan 

Selatan. Guyana ada di peringkat pertama, lalu Korea Utara dan Selatan berada di 

posisi kedua dan ketiga” (http://news.liputan6.com/read/2101345/kasus-bunuh-diri-

tertinggi-ada-di-negeri-ini diakses pada tanggal 26/03/2015) 

Selanjutnya, mengenai pengaruh Korean wave, dewasa ini banyak sekali 

bermunculan komunitas cover dance K-Pop di Kota Bandung. Penampilan mereka 

berusaha membuktikan kepada penonton bahwa mereka mirip dengan grup 

boyband atau girlband yang mereka tiru. Kondisi saat ini, proses pengimitasian 

atau peniruan inilah yang terkadang mereka abaikan nilai dan norma sosial yang 

berlaku di masyarkat. Tak jarang mereka berpakaian seksi dan terbuka demi 

menyamai style idola mereka di atas panggung. Memakai tato dan tindik yang sama 

seperti role model mereka. Juga laki-laki yang bergaya, berpakaian, berdandan 

menyerupai wanita seperti anggota girlband Korea. Jika dilihat dari kacamata seni, 

mungkin ini hanyalah sekedar hiburan, akan tetapi jika dilihat dari kehidupan 

http://news.liputan6.com/read/2101345/kasus-bunuh-diri-tertinggi-ada-di-negeri-ini%20diakses%20pada%20tanggal%2026/03/2015
http://news.liputan6.com/read/2101345/kasus-bunuh-diri-tertinggi-ada-di-negeri-ini%20diakses%20pada%20tanggal%2026/03/2015
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masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, ini sudah menyalahi aturan nilai dan 

norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. 

Kegiatan ini juga sebenarnya positif jika para remaja ini masih membubuhkan 

budaya asli Indonesia ke dalam penampilan mereka, artinya bersifat akulturasi. 

Akulturasi menurut Koentjaraningrat (2009, hlm.202) adalah “suatu proses sosial 

yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu 

dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian 

rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah 

ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian 

kebudayaan itu sendiri.” 

Pengertian imitasi menurut Tarde (dalam Santoso, 2010, hlm. 167) 

mengungkapkan bahwa “imitasi adalah contoh-mencontoh yang dilakukan individu 

dari individu lain dalam kehidupan. Maka disebutkan yaitu proses sosial atau 

tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik sikap penampilan, gaya 

hidupnya, bahkan apa-apa yang dimilikinya.” Imitasi pertama kali muncul di 

lingkungan keluarga, kemudian lingkungan tetangga dan lingkungan masyarakat. 

Imitasi merupakan proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain 

melalui sikap, penampilan, gaya hidup, bahkan apa saja yang dimiliki orang lain. 

Imitasi tidak berlangsung secara otomatis melainkan dipengaruhi oleh sikap 

menerima dan mengagumi terhadap apa yang diimitasi. Untuk mengadakan imitasi 

atau meniru ada faktor psikologis lain yang berperan. Dengan kata lain imitasi 

tidak berlangsung secara otomatis, tetapi ada faktor lain yang ikut berperan, 

sehingga seseorang mengadakan imitasi. Artinya orang dapat mengimitasi sesuatu 

kalau orang yang bersangkutan mempunyai sikap menerima terhadap apa yang 

diimitasi itu. 

Korean wave sangat popular di Indonesia sejak tahun 2002, hingga saat ini 

banyak artis-artis Korea Selatan yang akan datang ke Indonesia untuk mengadakan 

konser. Penjualan tiket konser boyband dan girlband Korea yang tampil di 

Indonesia pun selalu sold out. Harga yang ditaksir untuk menonton konser mereka 

tidaklah murah. Sebagai contoh konser Girls’ Generation atau SNSD pada tanggal 

14 September 2013 di Jakarta, tiket yang dijual melalui situs online tiket.com dan 

rajakarcis.com yang dibuka pada pukul 17.00 WIB, dalam jangka waktu kurang 

dari lima menit seluruh karcis sold out atau habis terjual. Harga untuk tiket 

termurah yaitu Rp.500.000, sedangkan untuk kelas VVIP dibandrol seharga 
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Rp.2.000.000. Begitu pun dengan konser-konser K-Pop lainnya, yang dimana harga 

relatif sama Rp.550.000 hingga Rp.2.000.000 (Octricia, 2013, hlm. 6). 

Mahalnya harga tiket konser membuat para fans K-Pop harus merogoh kocek 

dalam-dalam untuk bertemu sang idola mereka. Hal ini memicu gaya hidup 

konsumtif dan hedonisme bagi remaja pecinta musik Korean pop mengingat harga 

tiket konser K-Pop yang tidaklah murah. Ada sebagian remaja yang meminta uang 

kepada orangtua hanya untuk menonton idola mereka. Juga ada remaja yang rela 

menabung, menjual barang, untuk mendapatkan uang membeli tiket konser. Hal ini 

sangat baik jika dilihat dari sikap menabung pada remaja, akan tetapi jika tujuan 

menabung itu hanya untuk hiburan, hal ini sangat disayangkan dan merupakan 

perilaku hedonisme. Hingga ada juga remaja yang sampai melakukan perilaku 

menyimpang untuk mendapatkan uang membeli tiket konser K-Pop idola mereka. 

Sebagai contoh, remaja nekat melakukan penipuan demi mendapatkan uang 

untuk membeli tiket konser K-Pop, seperti yang diberitakan dalam situs detik.news 

(http://news.detik.com/read/2013/09/24/110704/2367540/10/ diakses pada tanggal 

10/03/2015) “remaja 19 tahun melakukan aksi penipuan bermodus meminta 

sumbangan dengan membuat akun twitter @pejuang_sedekah demi mendapatkan 

biaya nonton konser K-Pop girlband Girls’ Generation di Ancol, Jakarta Utara.” 

Di dalam berita tersebut tertera bahwa pelaku berhasil mengumpulkan uang 

sejumlah Rp. 10.000.000 dari aksi tipu-tipunya itu. Adapun tiket untuk menonton 

konser tersebut, pelaku harus mengeluarkan uang seharga Rp.1.700.000, tentu 

harga ini cukup fantastis bagi seorang remaja yang belum bekerja.  

Dari contoh kasus di atas, dapat penulis sampaikan bahwa fenomena budaya 

K-Pop yang begitu diminati remaja, membuat para remaja hilang akal sehat 

mereka. Berbagai macam upaya dan usaha yang rela mereka lakukan untuk 

bertemu sang idola mereka tampil. Tak peduli seberapa besar biaya yang mereka 

keluarkan, waktu yang mereka habiskan, jauhnya lokasi dari tempat tinggal 

mereka, perjuangan antrian yang sangat panjang, dan kondisi fisik mereka yang 

kelelahan. Bagi penggemar K-Pop bertemu dengan idola adalah tujuan utama 

mereka. Begitu pun halnya dengan menyiksa diri mereka sendiri, pasalnya mereka 

harus rela antri berjam-jam lamanya, kepanasan, kelelahan, hingga lemas dan jatuh 

pingsan demi menonton konser sang idola mereka. Seperti pada konser girlband 

asal Korea Selatan Girls’ Generation dimana para penonton telah mengantri di 

lokasi sebelum pintu tempat konser dibuka, mereka rela antri dari jam 08.00 WIB 

http://news.detik.com/read/2013/09/24/110704/2367540/10/
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hingga pukul 17.00 WIB demi mendapat tempat yang “strategis” untuk menonton 

bintang idola mereka.  

Mengenai kepopuleran Korean wave pada remaja, ada group khusus 

pecinta/komunitas cover dance K-Pop Bandung, tercatat sebanyak 9.754 anggota 

yang telah bergabung ke dalam group New Cover Dance Bandung Indonesia yang 

terdapat di jejaring sosial facebook. Di dalam group tersebut terdapat aktivitas 

sesama anggota untuk saling berinteraksi, bertukar informasi, serta menjalin 

hubungan kekerabatan antargroup. Berikut adalah beberapa group cover dance K-

Pop yang ada di Bandung berdasarkan data 2012 hingga 2014 yang dilansir dari fan 

page facebook Cover Dance Bandung Community. 

Tabel 1.1 

Daftar Grup Cover Dance 2014 

NO Agensi/Managemen Jumlah Grup 
1 Sleepy Management (SM)   1 
2 UP Entertainment 9 
3 OXY Entertainment  4 
4 Startainment  3 
5 FTO  4 
6 JNE Ent  4 
7 HMD   8 
8 New Revolution   9 
9 U.NU! Crew 3 

10 K-INGDOM Entertainment  4 
11 DBTown Community 5 
12 K-Star Management 2 
13 Previous Ent 5 
14 QF Entertainment 3 
15 The One Management 2 
16 NY Entertainment 6 
17 LDC 1 
18 THEntertainmet 6 
19 PCY Entertainment 2 
20 FTO Entertainment 3 
21 SMKTown Entertainment 2 
22 VPI Entertainment  1 
23 KM 1 
24 New Style 1 
25 High One 1 
26 MIN Ent 2 
28 Tidak ada management/independent 21 

Sumber: Facebook Group New Cover Dance Bandung Community 2015 
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Mengacu pada penelitian sebelumnya karya Citra Octricia (2013) yang 

berjudul “Gaya Hidup Konsumtif Remaja Korean Addict” (Studi Kasus terhadap 

Dua Orang Remaja Puteri Korean Addict di Kota Bandung), maka pada penelitian 

kali ini peneliti lebih memfokuskan bagaimana pengaruh Korean wave terhadap 

perubahan gaya hidup remaja di Kota Bandung, yang mencakup perilaku imitasi 

serta pergeseran nilai dan norma sosial yang terjadi akibat kurang penyesuaian 

dengan budaya di masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk 

mengangkat judul “PENGARUH KOREAN WAVE TERHADAP PERUBAHAN 

GAYA HIDUP REMAJA” (Studi Kasus terhadap Grup Cover Dance di Kota 

Bandung) 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis, maka tergambar bahwa 

yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Perkembangan arus informasi serta globalisasi budaya membuat Korean wave 

semakin digemari dan diminati oleh kalangan remaja khususnya di Bandung. 

2. Maraknya Korean wave di Bandung membuat perubahan gaya hidup 

hedonisme dan konsumtif di kalangan remaja di Kota Bandung. 

3. Kalangan remaja tidak menyaring/memfilter kembali budaya populer Korean 

wave yang masuk ke Indonesia sebagai dampak dari globalisasi kebudayaan. 

4. Adanya pergeseran nilai dan norma yang diakibatkan pengaruh dari Korean 

wave di kalangan remaja. 

5. Peran pemerintah dan masyarakat Korea Selatan dalam mempromosikan 

budaya Korean wave hingga mencapai skala internasional. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini lebih 

terarah dan terfokus pada pokok permasalahan, maka masalah pokok tersebut 

penulis jabarkan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut: 

1. Mengapa fenomena Korean wave begitu diminati kalangan remaja di Kota 

Bandung? 

2. Apa latar belakang terbentuknya  grup cover dance K-Pop di Bandung? 

3. Bagaimana pengaruh Korean wave terhadap perubahan gaya hidup remaja 

grup cover dance K-Pop di Kota Bandung? 
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4. Bagaimana persepsi masyarakat dalam menyikapi perubahan gaya hidup 

remaja yang diakibatkan oleh perkembangan Korean wave? 

5. Bagaimana pengaruh pergeseran nilai dan norma sosial pada perubahan gaya 

hidup remaja grup cover dance K-Pop di Kota Bandung serta solusi yang tepat 

dalam upaya menanganinya? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Secara umum, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan studi kasus akan mendapatkan hasil fenomena Korean wave begitu 

diminati oleh remaja, latar belakang terbentuknya grup cover dance K-Pop di 

Bandung, perubahan gaya hidup remaja grup cover dance K-Pop dan persepsi 

masyarakat, dampak pergeseran nilai dan norma sosial terhadap gaya hidup serta 

solusi untuk menanganinya. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menjelaskan mengapa fenomena Korean wave begitu diminati para remaja 

di Kota Bandung  

b. Mendeskripsikan latar belakang terbentuknya grup cover dance di 

Bandung. 

c. Menjelaskan Bagaimana pengaruh Korean wave terhadap perubahan gaya 

hidup remaja grup cover dance K-Pop di Kota Bandung  

d. Mengkaji persepsi masyarakat dalam menyikapi perubahan gaya hidup 

remaja yang diakibatkan oleh perkembangan Korean wave 

e. Menganalisis pengaruh pergeseran nilai dan norma sosial pada perubahan 

gaya hidup remaja grup cover dance K-Pop di Kota Bandung serta solusi 

yang tepat dalam upaya menanganinya? 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan dalam bidang 

Sosiologi khususnya tentang nilai dan norma. Selanjutnya penelitian ini juga dapat 

bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang nilai dan norma 

yang diakibatkan oleh budaya populer K-Pop yang implikasinya pada grup cover 

dance K-Pop remaja di Kota Bandung. 
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2. Secara Praktis 

Dengan adanya pelaksanaan, praktik, dan laporan, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait seperti:  

a. Bagi Pendidikan Sosiologi, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan pengetahuan dan wawasan terkait fenomena Korean wave, 

gambaran perubahan gaya hidup dan dampak dari Korean Wave yang diminati 

remaja khususnya grup cover dance di Kota Bandung yang di dalamnya 

terdapat pergesaran nilai dan norma sosial. Serta memberika pembelajaran 

penting bagi pendidikan khususnya yang menyangkut soal globalisasi budaya. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai salah satu dari sekian banyak bahan referensi untuk mengetahui 

pengaruh Korean wave terhadap perubahan gaya hidup remaja grup cover 

dance K-Pop di Kota Bandung. 

c. Bagi Orangtua, sebagai pedoman dalam menerapkan pola asuh yang tepat 

dalam membimbing anak dengan jalan memberikan pengetahuan tentang 

bagaimana menyaring budaya asing masuk akibat dari globalisasi. Dan selain 

itu, peneliti berharap agar penelitian ini dapat menambah wawasan mereka 

untuk kemudian memberikan presur, dukungan dan dorongan guna 

kepentingan anak agar mampu menahan diri dari perilaku yang mengarah pada 

perubahan gaya hidup yang tidak dengan bijak dan sesuai dengan nilai dan 

norma sosial. 

d. Bagi masyarakat, sebagai pengetahuan akan kajian pengaruh Korean wave 

terhadap gaya hidup remaja group cover dance K-Pop di Kota Bandung. 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Agar penyusunan skripsi ini tersusun secara sistematis, maka penulisan skripsi 

disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, pada bab ini, penulis berusaha memaparkan dan 

menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yang menjadi alasan penulis untuk 

melakukan penelitian dan penulisan skripsi, identifikasi masalah penelitian, 

rumusan masalah yang menjadi beberapa permasalahan utama, tujuan penelitian 

dari penelitian yang dilakukan, serta manfaat penelitian, struktur organisasi skripsi. 
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BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini akan dijabarkan mengenai literatur yang 

dipergunakan yang dapat mendukung dalam penulisan terhadap permasalahan yang 

dikaji. Pada bagian bab kedua, berisi mengenai suatu pengarahan dan penjelasan 

mengenai topik permasalahan yang sedang penulis telitikan dengan mengacu pada 

suatu tinjauan pustaka melalui suatu metode studi kepustakaan, sehingga penulis 

mengharapkan tinjauan pustaka ini bisa menjadi bahan acuan dalam penelitian 

yang penulis lakukan serta dapat memperjelas isi pembahasan yang kami uraikan 

berdasarkan data-data temuan di lapangan serta beberapa uraian hasil dari 

penelitian sebelumnya yang terkait dengan objek penelitian ini. 

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini dijelaskan mengenai langkah-langkah 

penelitian yang akan dilakukan terkait dengan penulisan skripsi ini. dimana dalam 

metode penelitian ini mencakup lokasi penelitian, subjek penelitian, instrumen 

penelitian, hingga teknik pengumpulan data. Semua prosedur serta tahapan-tahapan 

penelitian mulai dari persiapan hingga penelitian berakhir harus diuraikan secara 

rinci dalam bab ini. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengolahan dan 

analisis data yang diperoleh. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini dipaparkan mengenai 

pembahasan dari hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti. Di dalamnya 

berisi keterangan-keterangan dari data-data temuan tersebut, khususnya baik bagi 

penulis, dan umumnya bagi pembaca. 

BAB V Kesimpulan dan Saran, bab terakhir ini berisi suatu kesimpulan dari 

pembahasan pada bab sebelumnya dan hasil analisis yang penulis lakukan 

merupakan kesimpulan secara menyeluruh yang menggambarkan bagaimana 

pengaruh Korean wave terhadap perubahan gaya hidup remaja grup cover dance K-

Pop di Bandung, serta melihat dari sisi implikasinya terhadap nilai dan norma 

sosial, sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.  


