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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1 Kata Drama Populer 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ‘populer’ memiliki arti ; a) 

dikenal dan disukai orang banyak (umum), b) sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat pada umumnya; mudah dipahami orang banyak, c) disukai dan 

dikagumi orang banyak (KBBI, 2012). 

Drama dalam pengertian umum adalah setiap karya yang dibuat untuk 

dipentaskan di atas panggung oleh para aktor. Menurut Elizabeth Lutters, drama 

adalah sebuah genre sastra yang penampilan fisiknya memerlihatkan secara verbal 

adanya dialog atau percakapan diantara tokoh-tokoh yang ada ( Candra, 2010). 

 

2.2 Budaya Populer 

Budaya populer disebut juga dengan budaya massa dikarenakan kontennya 

diproduksi secara besar untuk tujuan komersialisasi. Ciri-ciri budaya pop yaitu 

dipengaruhi oleh media dan pasar, kontennya bersifat universal namun cepat 

punah dan tergantikan, dan orientasi produksi secara massal (Mahar, 2012). 

Budaya massa dianggap sebagai milik mayoritas masyarakat tidak berbudaya dan 

tidak berpendidikan. Dalam kelompok manusia yang seperti ini, identitas 

seseorang biasanya tenggelam dikarenakan masing-masing akan mudah sekali 
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meniru tingkah laku orang lain. Zaman dulu secara keseluruhan dapat dikatakan 

bahwa budaya massa adalah simbol kedaulatan kultural dari orang-orang yang 

tidak terdidik (Irawan, 2012). 

Pertumbuhan gagasan budaya massa telah ada dari tahun 1920 yang  

merupakan salah satu sumber tema dan perspektif budaya populer. Budaya 

populer di era modern dapat tergambar dengan cara yang telah teridentifikasi 

dengan budaya massa. Kedatangan media massa dan peningkatan komersialisasi 

budaya melahirkan suatu masalah, minat dan perdebatan yang hingga saat ini. 

Pada kenyataannya, budaya yang datang menjadi hampir tidak terhingga 

direproduksi dan menyebabkan adanya perkembangan industri produksi yang 

menimbulkan masalah bagi gagasan tradisional tentang peranan budaya dan seni  

dalam masyarakat. (Strinati, 1995, hal. 1-3). 

Budaya pop adalah budaya otentik ”rakyat”. Budaya pop seperti halnya 

budaya daerah merupakan dari rakyat untuk rakyat. Definisi pop dalam hal ini 

seringkali dikait-kaitkan dengan konsep romantisme budaya kelas buruh yang 

kemudian ditafsirkan sebagai sumber utama protes simbolik dalam kapitalisme 

kontemporer (Benet, 1982, hal. 27). Secara spesifik, efek budaya pop terhadap 

audiensnya sudah menjadi asumsi yang mendasar, bahwa secara emosional 

merusak karena cenderung menghadirkan kepuasan palsu, brutalisme yang 

ditampilkan lewat adegan kekerasan dan seks. Secara intelektual, budaya pop juga 

mempengaruhi publiknya terkait dengan kemampuan mengatasi realitas, dan 

secara cultural mendistorsi kemampuan mereka terlibat dalam level budaya yang 

lebih tinggi. Karena budaya pop mendorong adanya eksperimen di dalam 
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masyarakat, tentunya ini sangat tergantung pada keputusan khalayak masyarakat 

untuk menerimanya. Kecenderungan yang terjadi, kepopuleran yang terjadi akan 

mendorong orang untuk mencoba melakukannya dan terlibat di dalamnya. (Ramli, 

2011). 

Pengaruh budaya asing yang sangat besar terhadap kebudayaan di Indonesia 

adalah budaya barat. Budaya barat masuk ke berbagai sektor termasuk dari cara 

berpakaian. Budaya pakaian orang Indonesia yang tertutup sebagai simbol 

kepribadian orang timur mulai bergeser. Seiring berjalannya waktu, budaya pop 

yang masuk sekarang ini tidak hanya dari budaya barat, asia pun sudah mulai 

menjadi pengekspor budaya pop. Tidak hanya dipengaruhi budaya pop Jepang, 

Korea mulai bertindak sebagai pengekspor budaya pop melalui tayangan hiburan 

dan menjadi saingan berat bagi Amerika dan negara-negara Eropa. Hal ini sejalan 

dengan kemajuan industri hiburan pada saat ini (*+,-./0!#1"#23 

 

2.3 Sekilas Tentang Korea Selatan 

Negara Korea Selatan terletak di Asia Timur.  
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Gambar 2.1 Peta Korea Selatan 

 

Perbatasan wilayah negaranya antara lain bagian utara berbatasan dengan 

Negara Korea Utara, batas barat dibatasi oleh Laut Kuning, batas timur adalah 

Laut Jepang, batas tenggara adalah Selat Korea dan batas selatan adalah Laut Cina 

Timur. Korea Selatan memiliki empat musim dan memiliki sekitar 3.000 pulau 

yang tersebar dari barat hingga selatan, sebagian besar adalah pulau kecil tanpa 

penghuni. Pulau terbesar adalah Pulau Jeju, sekitar 100 km dibagian selatan Korea 

(Kurniawan, 2012, hal. 10).  

Korea Selatan memiliki luas wilayah sekitar 99.313 km! dan ibukotanya 

adalah Seoul. Negara yang berpopulasi sekitar 49,1 juta jiwa ini (Wie, 2010), 

memiliki tingkat kepadatan penduduk ketiga tertinggi di dunia setelah Singapura 

dan Hongkong yaitu sekitar 463 jiwa/km2. Suku bangsanya sebagian besar adalah 

ras Mongoloid, yaitu penduduk Mongolia, Manchuria dan Turkistan yang berasal 

dari kelompok etnis yang sama (Dicky, 2007). Sekitar 22% penduduk Korea 
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Selatan memeluk agama Budha, 29% Kristen, 46% Atheist, dan 3% sisanya 

tersebar berbagai agama lain (Danish, 2011).  

Pakaian tradisional Korea dikenal dengan nama Hanbok, yang telah 

diturunkan selama ratusan tahun. Laki-laki memakai pakaian berupa jeogori 

(semacam jas), baji (celana panjang) dan durumagi (mantel luar) dengan topi, ikat 

pinggang, dan sepasang sepatu. Wanita memakai jeogori (semacam jam pendek) 

dengan dua pipa panjang diikat membentuk otgoreum (simpul), rok panjang 

menutupi sekeliling tubuh bernama chima dengan kaos kaki putih dan sepatu 

berbentuk perahu (Kurniawan, 2012, hal. 27). 

Setiap pria di negara tersebut harus menjalani dinas militer selama dua 

tahun, kecuali ada keadaan tertentu yang dapat diterima seperti cacat fisik (Dicky, 

2007). Wajib militer ini bertujuan untuk mempersiapkan para pemuda negara 

tersebut menguasai teknik dasar militer sehingga siap membela negaranya jika 

sewaktu-waktu terjadi invansi dari negara lain dan juga karena militer kekurangan 

pasukan (Wulan. 2011).  

Penduduk Korea Selatan selalu menampilkan kesopanan, seperti 

membungkukkan badan setiap bertemu dan akan berpisah, selalu menundukkan 

kepala bila berbicara dengan orang yang lebih tua atau tinggi jabatannya. Norma 

sosial, etika kesopanan dan nilai-nilai ketimuran masih dipegang teguh 

(Atipinastika, 2012, hal. 67-68). 

Minum minuman beralkohol merupakan bagian yang sangat penting bagi 

orang Korea Selatan. Mereka sering dan banyak minum terutama untuk 

menguraikan perselisihan atau salah pengertian diantara rekan. Orang Korea juga 
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suka menyanyi. Sepanjang jalanan banyak ditemukan tempat karaoke dan penjual 

minuman beralkohol (Dicky, 2007).  

Operasi plastik sangat populer di Korea Selatan. Sebanyak 20% perempuan 

usia 19-49 tahun di Seoul, mengakui telah menjalani prosedur bedah plastik. 

Salah satu prosedur operasi yang paling populer adalah double eyelid surgery 

yang mengurangi kelebihan kulit di kelopak mata bagian atas untuk membuat 

mata terlihat lebih lebar (Dini,2012). 

 

2.4 Perfilman Korea 

Kebangkitan industri film Korea Selatan telah melewati sejarah berliku. Pertama 

kali sebuah film diputar di Semenanjung Korea sekitar tahun 1990an berupa film 

pendek. Pada tahun 1980an, film Korea mulai dikenal di festival film 

internasional. Film “Sibadi” yang disutradarai oleh Im Gwontaek, memenangkan 

penghargaan aktris terbaik wanita di Festival Film Venezia ke-44. Sedangkan film 

yang disutradari oleh Bae Yonggyoon memenangkan penghargaan film terbaik di 

Festival Film Locarno 42 Internasional (Kurniawan, 2012, hal.144). 

Beberapa film, seperti drama komedi remaja, My Sassy Girl (2001) selain 

sukses di dalam negeri juga merupakan film Korea yang paling sukses dipasar 

internasional. Film-film Korea Selatan bahkan mulai diputar di Amerika, seperti 

Chunhyang (2000) dan Chihwaseon (Painted Fire, 2002) karya sineas kawakan, 

Im Kwon-taek (Montase, 2010). 

Beberapa film Korea diadopsi Hollywood dan di re-make seperti Il- Mare, 

My Wife is a Gangster, dan My Sassy Girl. Saat ini artis Korea pun sudah masuk jajaran 
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artis Hollywood, sebut saja Rain yang sukses dengan film Ninja Assasin dan meraih 

penghargaan Biggest Badast mengalahkan Angelina Jolie (Margareth,2011). 

Beberapa film laris lainnya yang telah dibeli hak remake-nya oleh Hollwood 

antara lain, JSA, My Wife is a Gangster, Oldboy, hingga film horor psikologis, A 

Tale of Two Sister yang kabarnya dibeli Dreamworks sebesar $2 juta (Montase, 

2010). 

 

Gambar 2.2 Oldboy 

 

 

Gambar 2.3 A Tale of Two Sisters  
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2.5 Cerita Drama Korea 

Selama ini orang selalu disuguhkan tontonan tentang cerita pahlawan yang tidak 

terkalahkan dan film romantis yang tidak luput dari adegan seks yang berulang-

ulang. Berbeda dengan drama seri Korea yang terkadang sulit ditebak jalan 

ceritanya. Drama Korea biasanya berkisar pada kisah percintaan, keluarga dan 

bisnis (Atipinastika, 2012, hal. 66).  

Di Korea, penayangan drama seri Korea terbagi atas serial mingguan yang 

ditayangkan dua hari dalam seminggu dengan jumlah episode yang singkat 

berkisar 16 episode hingga 50 episode. Serial Mingguan ditayangkan lima hari 

dalam seminggu dengan jumlah episode lebih dari 100 episode, namun tidak 

melebihi 200 episode (Asianstar, 2012, hal. 43) 

Dalam menentukan kelayakan sebuah drama, stasiun televisi memiliki tim 

produksi sendiri. Tidak ada usaha menambah episode walau drama tersebut 

populer dan memiliki alur Cerita yang rumit dan konflik yang beragam, sehingga 

memberikan inovasi baru untuk setiap judul drama Korea (Bin,2011, hal. 34-35). 

Kesuksesan drama seri Korea ditentukan dari bagaimana cerita yang mereka 

tampilkan. Tidak jarang drama-drama tersebut diadaptasi dari sebuah komik atau 

novel populer. Komik yang paling sering diadaptasi adalah komik Jepang 

(Manga) dan komik Korea (Manhwa). Drama seri Korea yang sukses 

mengadaptasi dari cerita komik seperti Full House, Sassy Girl Chun Hyang, 

Princess Hours, Coffe Prince, Boys Before Flowers, Tamra The Island, Master of 

Study, Playfull Kiss, dan City Hunter (Asianstar, 2012, hal.46). 
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Gambar 2.4 Full House 

 

 

Gambar 2.5 Princess Hours 

 

Soundtrack sangat mempengaruhi rating penayangan drama Korea di 

televisi. Didalam drama Korea tersebut dapat mengemas cerita dengan lagu-lagu 

yang mendukung situasi ceritanya, baik ceritanya senang atau sedih, selalu 

diiringi lagu yang makin menguatkan pesan yang ingin disampaikan 

(Utami,2012). Itulah sebabnya staf-staf yang memproduksi drama itu ikut campur 

dalam pemilihan soundtrack yang merupakan citra dari drama seri Korea (Bin, 

2011, hal. 36). 
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Fisik artis Korea yang berbeda membuat orang merasa dekat dengan orang 

Korea. Artis yang cantik dan ganteng dengan kulit yang mulus dan badan 

proposional membuat orang tergila-gila dan tidak merasa jenuh (Atipinastika, 

2012, hal. 67). Akting mereka yang sangat natural dan tidak berlebihan 

menjadikan mereka tampil secara totalitas dan alamiah (Bin,2011, hal. 35). 

 

2.6 Korean Wave 

Fenomena menyebar luasnya drama, musik serta budaya Korea secara global 

disebut dengan Korean Wave atau dalam bahasa Korea disebut Hallyu. Istilah ini 

dicetuskan oleh seorang wartawan china yang melihat fenomena pada tahun 

1990an di China, disana drama seri Korea mendapatkan apresiasi yang luar biasa 

dan memengaruhi perilaku para anak muda dengan mengikuti fashion didrama 

seri Korea yang mereka tonton (Nurwinda, 2012).  

Demam Korea berawal dari China dan Asia Tenggara pada tahun 1990-an. 

Orang-orang di sana menyebutnya Hanliu atau Hallyu dalam bahasa Korea. 

Serangan ini ditandai dengan populernya grup musik, fashion, dan drama yang 

semuanya khas Korea. Di Manipur, India, suatu daerah yang melarang masuknya 

budaya Bollywood karena dinilai dapat merusak moral, malah sangat dipengaruhi 

Hallyu (Bin, 2011, hal. 11). 

Umumnya Hallyu memicu banyak orang-orang di negara tersebut untuk 

mempelajari Bahasa Korea dan kebudayaan Korea. Pada saat ini, Hallyu diikuti 

dengan banyaknya perhatian akan produk Korea Selatan, seperti masakan, barang 
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elektronik, musik dan film. Fenomena ini turut memromosikan bahasa Korea dan 

budaya Korea ke berbagai negara.  

Pada awalnya film Hongkong mendominasi bioskop di Asia, namun dengan 

kehadiran Hallyu, kini mulai tersaingi oleh film Korea yang dikenal karena alur 

ceritanya yang kuat dan genre yang bervariasi sehingga menarik lebih banyak 

penonton (Atipinastika, 2012, hal. 9). 

Di Jepang, pengaruh Hallyu tidak dapat terhindarkan terhadap anak muda di 

sana. Apabila biasanya budaya Jepang masih terasa kental di Korea pada awal 

milenium ini, sekarang keadaan malah terjadi sebaliknya. Korea berhasil menjadi 

tuan rumah di negeri sendiri dan mampu membuat negara-negara tetangga 

terpengaruh oleh budaya pop Korea, tak terkecuali Jepang.  

Pada saat Korea Selatan mengalami krisis ekonomi pada awal tahun 

2000an, pemerintah Korea sadar akan kekuatan Hallyu yang dapat meningkatkan 

perekonomian dan pengaruh mereka diseluruh dunia. Hallyu bisa disamakan 

dengan besarnya pengaruh Bollywood di beberapa negara Asia Tenggara, seperti 

Malaysia dan Indonesia. Sejak tahun 2002 film-film Korea mulai masuk dan 

diminati masyarakat dan berani bersaing dengan Hollywood dan Bollywood (Bin, 

2011, hal. 13-15). 

Pada saat diadakannya Piala Dunia 2002 yang sukses diselenggarakan di 

Korea Selatan dan Jepang. Korea sebagai tuan rumah sukses menempati urutan 

keempat dan menjadikan titik kebangkitan Korea Selatan di dunia. Beberapa 

waktu menjelang, selama dan setelah Piala Dunia 2002, beberapa stasiun televisi 

mulai menayangkan  film dan drama seri Korea (Nurwinda, 2012). 
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2.7 Drama Seri Korea 

Drama Korea atau K-Drama merupakan penyebab dari mulainya Hallyu di 

berbagai negara. Warga Korea Selatan suka menonton drama dan film dan 

mendengar  musik. Perusahaan TV Korea mengeluarkan biaya besar untuk 

memproduksi drama dan beberapa diantaranya yang mencetak kesuksesan, 

diekspor ke luar negeri. Drama seri Korea yang memicu Hallyu antara lain Winter 

Sonata, Daem Jang Geum, Stairway to Heaven, Beautiful Days dan Hotelier 

(Atipinastika, 2012, hal. 9). 

Aktor-aktor Korea bahkan disebut paling mahal bayarannya setelah bintang-

bintang Hollywood berkat kesuksesan K-drama. Bae Yong Joon, aktor drama seri 

Winter Sonata dan  Tae Wang Sa Sing Gi, dapat mengantongi lima juta dollar AS 

per film. Semua itu terjadi karena drama seri Korea diminati dimana-mana (Bin, 

2011, hal. 33). 

 

Gambar 2.6 Bae Yong Joon 
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Kepopularitasan drama serial Korea di negara Asia tidak perlu 

dipertanyakan lagi. Para pelaku industri Korea bahkan bisa bernapas tenang 

karena tidak akan kehilangan pasar luas mereka denga mudah. Para penggemar 

seluruh dunia yang penasaran dan tidak bisa menyaksikan serial itu di negara 

mereka, dapat melakukan streaming secara online. Penyebaran drama seri Korea 

saat ini lebih beragam, mulai dari TV kabel, Internet, TV satelit, dan DVD, 

membuat serial Korea makin populer di berbagai kalangan seluruh dunia. 

(Asianstar, 2012, hal. 45). 

Jauh sebelum drama Korea mengudara di Indonesia, masyarakat Indonesia 

telah disuguhi drama seri maupun film impor  seperti Bollywood dan telenovela. 

Bollywood yang membawa ciri khas India dengan nyanyian serta tarian disetiap 

filmnya, telah lebih dahulu mengambil hati masyarakat. Dalam waktu yang 

hampir bersamaan, masuk pula drama seri Telenovela, yang tidak kalah sukses 

dari Bollywood dipasaran.  

Indonesia juga menayangkan drama seri yang bertema kolosal seperti 

Angling Dharma, Misteri Gunung Merapi, Jaka Sembung, dan lain-lain. Selain itu 

menayangkan serial komedi seperti Jin dan Jun, Tuyul dan Mbak Yul, Jinnie Oh 

Jinnie. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia menjadi bosan 

dan disaat yang sangat tepat itulah drama seri korea masuk ke Indonesia untuk 

pertama kalinya (Nurwinda, 2012). 

Tahun 2009,  drama seri Korea Boys Before Flowers ditayangkan dan 

menarik banyak peminat disemua kalangan. Penggemar drama seri Korea 
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langsung meningkat pesat di Indonesia. Berkat serial ini, musik Kpop mulai 

dikenal oleh sebagian besar rakyat Indonesia, bahkan masuknya drama seri Korea 

terbaru ke Indonesia semakin cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Hampir tiap hari mereka dimanjakan dengan banyaknya serial Korea yang tayang 

di televisi. (Asianstar, 2012, hal.45) 

Pada tahun 2011, Indosiar menjadi salah satu stasiun televisi swasta yang 

menayangkan drama seri Korea. Bahkan sekarang ini, drama seri Korea dapat 

disaksikan mulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Mereka dapat 

menyaksikan tiga drama sekaligus selama lima jam (Wahyumeta, 2011). 

 

2.8 Pengaruh Hallyu 

Fenomena Hallyu dimulai dari China Daratan yang sejak tahun 2000 tergila-gila 

dengan apa pun yang berbau Korea. Dipicu dengan diputarnya drama seri dan 

musik Korea di China, terjadilah suatu perubahan yang dimotori oleh para remaja 

yang mulai meniru apa yang mereka lihat, dari pakaian sampai gaya rambut para 

idola di Korea.  

Dalam situasi dunia yang nyaris tanpa hambatan dalam pertukaran 

informasi, Korea berhasil menjejakkan pengaruhnya di kawasan Asia. Meluasnya 

pengaruh Hallyu tidak terlepas dari peran media massa yang secara sadar atau 

tidak, membantu mengalirkan budaya Korea. Adanya media massa membuat 

Hallyu memasuki semua sudut negara Asia. 

Stasiun televisi BBC pernah berkata “The Country’s influence has also 

filtered down into fashion and hairstyles”. Segala sesuatu yang berbau Korea, dari 
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makanan, musik, model sepatu, rambut, sampai alis, menjadi tren di negara-

negara yang dulunya didominasi oleh budaya pop Jepang (Bin, 2011, hal.16). 

Pada tahun 2005, Indonesia digemparkan oleh drama seri Korea Full House. 

Sisi romantis dan humor dalam cerita tersebut membuat semua orang terus 

menanti-nantikan kelanjutannya. Sindrom Han Ji Eun (Song Hye Gyo) dan Lee 

Yong Jae (Rain) dalam serial itu sangat terlihat di warga Indonesia, mulai dari 

gaya rambut hingga soundtrack-nya selalu dinyanyikan oleh sebagian besar 

penontonnya (Asianstar, 2012, hal.45). 

Satu hal yang menarik dengan adanya fenomena Hallyu adalah bagaimana 

Korea Selatan dapat memperkenalkan negaranya, kebudayaan serta kehidupan 

masyarakatnya dengan menginfeksi dunia melalui Korean Wave. Mereka tidak 

dengan langsung memperkenalkan negaranya, tetapi dengan fashion style para 

artis Korea, kehidupan dan kebudayaan Korea di drama-drama Korea, serta dapat 

mengemas Korea Selatan menjadi sangat entertaining dan menarik untuk diamati 

dan dikunjungi. (Margareth,2011) 

Begitu populernya drama Korea di Indonesia, mengakibatkan beberapa 

remaja mulai meniru gaya berbusana aktor dan aktris Korea. Mulai dari model 

baju, sepatu, hingga model rambut. Pernak-pernik seperti asesoris pun juga tidak 

ketinggalan. Menurut mereka, gaya berbusana artis- artis Korea sangat unik, 

berani mempadu-padankan warna-warna cerah sehingga dapat menonjolkan apa 

yang menjadi ciri khas pribadinya (Wahyumeta, 2011). 

Pada dasarnya fashion Korea sama dengan gaya busana dari negara-negara 

Asia lainnya. Unik, colorfull, kasual, dan inspiratif adalah beberapa ciri khas gaya 
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busana orang Korea. Mereka cenderung lebih berani dalam mengeksplorisasi gaya 

berbusana dan memadukan pakaian dan mengombinasikan elemen barat dengan 

style ala old-style (Bin, 2011, hal. 42) 

Banyak model pakaian Korea yang sangat trendy dikalangan remaja ini, 

bahkan banyak pula orang tua suka memakai baju  dengan model Korea. Model 

baju Korea yang banyak diminati oleh banyak perempuan sekarang ini adalah 

model-model seperti long dress. Sedangkan pakaian Korea yang paling banyak 

disukai pria adalah sweater karena terlihat keren dipakai remaja 

(Margareth,2011). 

Dilihat secara psikologis, remaja merupakan orang yang paling mudah 

menerima sesuatu yang baru, karena secara mental dan jiwa yang dimiliki remaja 

masih cenderung menyukai sesuatu yang baru demi mencari jati diri. Drama seri 

Korea dapat mempengaruhi remaja secara tidak langsung melalui pesan - pesan 

yang terkandung didalam drama tersebut, baik melalui alur cerita, gaya berbusana 

atau soundtrack. Hal ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku remaja. 

(Wahyumeta, 2011) 
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Gambar 2.7 Long Dress  - Yoon  Eun Hye 

 

 

Gambar 2.8  Sweater – Taecyeon 
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