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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis, data responden, dan pembahasan mengenai popularitas, 

faktor penyebab, dan pengaruh drama seri Korea dikalangan muda Jabodetabek 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1) Drama seri Korea merupakan penyebab dari mulainya penyebaran budaya 

pop Korea secara global diberbagai negara di dunia, salah satunya adalah 

Indonesia. Popularitas drama seri Korea di Jabodetabek mendapat 

pengakuan dari sebagian besar dari responden yang rata-rata berusia 19-22 

tahun dan sebagian besar adalah mahasiswa. Mereka menyatakan 

kecintaannya pada drama seri Korea. dengan seringnya menonton drama 

seri Korea yang beredar di Indonesia. Maraknya peredaran drama seri 

Korea diberbagai media saat ini memudahkan para responden untuk 

memperoleh drama yang disukainya untuk tontonan mereka. Kebanyakan 

dari mereka memperoleh drama seri Korea yang mereka inginkan yaitu 

melalui DVD. Selain memperoleh drama seri Korea dari DVD, responden 

juga pada umumnya menonton drama seri Korea yang ditayangkan di 

siaran televisi lokal dan TV kabel. 

2) Pada umumnya, ketertarikan peminat drama seri Korea ditentukan dari segi 

cerita, lokasi syuting, pemain, dan soundtrack. Dari hasil data penelitian, 
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responden menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan mereka menyukai 

drama Korea dilihat dari jalan cerita, akting para pemain, serta lokasi dan 

musik yang mendukung drama tersebut menjadi lebih menarik untuk 

ditonton. Dari 10 drama seri Korea populer pada penelitian ini, pada 

dasarnya menyusung cerita yang romantis dan penuturan cerita yag 

menyangkut kehidupan sehari-hari. Setiap judul drama seri Korea selalu 

menampilkan inovasi baru dalam mengisahkan alur cerita didalamnya, 

sehingga menggali emosional penonton dan terbawa oleh alur cerita yang 

tersaji di drama seri Korea. Alur cerita menjadi penyebab utama drama seri 

Korea populer, didukung juga oleh faktor setting lokasi dan pengambilan 

angle kamera yang sangat baik dan menarik 

3) Penampilan 5 artis Korea populer yang cantik dan ganteng, keseriusan 

berakting secara natural, dan penampilan dari gaya berpakaian artis Korea 

juga menjadi penyebab responden menyukai aktor dan aktris didalam 

drama seri Korea. 4 dari 5 artis Korea populer berperan dalam 10 drama 

seri Korea populer. Apalagi didalam drama seri Korea terdapat soundtrack 

yang bagus, menguatkan alur cerita dan akting para pemainnya. Sehingga 

dapat memberikan kesan yang dramatis pada drama seri Korea. Kehadiran 

para penyanyi idola yang turut menyumbangkan lagu dalam drama seri 

Korea. Keikutsertaan para penyanyi idola menjadikan drama seri Korea 

banyak digemari oleh pecintanya. 

4) Dalam situasi dunia yang nyaris tanpa hambatan dalam pertukaran 

informasi, Korea berhasil menjejakkan pengaruhnya di kawasan Asia, salah 
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satunya Indonesia. Dari faktor yang menyebabkan responden gemar 

menonton drama seri Korea, tampaknya memberikan pengaruh yang cukup 

besar bagi responden. Para responden sedikit banyaknya mengaku bahwa 

mereka telah terpengaruh oleh 10 drama seri Korea populer tersebut. 

Pengaruh yang dialami mereka dari drama-drama Korea terlihat pada cara 

mereka berperilaku, motivasi, dan gaya hidup mereka. Mereka menjadi 

termotivasi dan berambisi meraih keinginan mereka. Pengaruh yang 

mendasar yang diakui responden adalah keminatan mereka akan 

mempelajari bahasa Korea. Selain itu pengaruh drama seri Korea diikuti 

dengan banyaknya perhatian akan produk Korea Selatan, seperti masakan, 

kebudayaan, gaya berbusana, wisata dan nilai moral. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut : 

1) Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan 

dapat menganalisis teknik sinematografi dari drama seri Korea dan 

pengaruh budaya pop Korea, tidak hanya dari drama seri Korea. Sehingga 

kekurangan data pada penelitian ini dapat disempurnakan dengan penelitian 

selanjutnya. 

2) Bagi pecinta drama seri Korea, diharapkan dapat memberikan pengaruh 

yang positif dan dapat menjadikan kecintaannya pada drama seri Korea 

sebagai inspirasi yang positif dan dapat menghasilkan suatu karya-karya 

dan inovasi baru. Sehingga kita tidak hanya menerima dan mengkonsumsi 

hiburan dari luar, akan tetapi kita dapat menproduksi karya-karya baru 

yang inovatif  dan menciptakan fenomena budaya pop Indonesia di 

berbagai Negara di dunia. 
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