
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Deskripsi Drama Korea  

2.1.1 Pengertian Drama Korea 

Menurut Morissan (2011) drama adalah pertunjukan yang menyajikan 

cerita mengenai kehidupan dan karakter seseorang atau beberapa orang yang 

diperankan oleh pemain yang melibatkan konflik dan emosi. Menurut Anne 

(2002) drama adalah sebuah kisah yang diceritakan melalui kata-kata dan gerakan. 

Sedangkan menurut Moulton (2002) drama adalah kisah hidup yang digambarkan 

dalam bentuk gerakan. 

Berdasarkan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa drama adalah 

cerita yang menggambarkan kehidupan manusia yang diperankan oleh pemain 

melalui kata-kata dan gerakan. Salah satu jenis drama adalah drama televisi yang 

disiarkan di stasiun televisi dengan cerita dibuat bersambung sehingga 

menghasilkan bagian-bagian yang disebut episode dan dapat diulang 

pembuatannya jika terjadi kesalahan. 

Berikut ini uraian unsur-unsur drama menurut Toyyidin (2013) yaitu: 

2.1.1.1 Unsur-unsur intrinksik 

2.1.1.1.1 Tema adalah ide pokok atau gagasan utama sebuah cerita 

utama. 

2.1.1.1.2 Alur adalah jalan cerita dari sebuah drama mulai dari awal 

hingga terakhir. 

2.1.1.1.3 Tokoh drama terdiri dari tokoh utama atau peran utama disebut 

primadona sedangkan peran pembantu disebut figuran. 
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2.1.1.1.4 Latar atau setting adalah gambaran tempat, waktu dan situasi 

peristiwa dalam cerita. 

2.1.1.1.5 Adegan adalah perubahan peristiwa ditandai dengan pergantian 

tokoh atau latar. 

2.1.1.1.6 Konflik adalah pertentangan atau masalah yang terdapat di 

dalam drama. 

2.1.1.1.7 Dialog adalah percakapan antara dua tokoh atau lebih. 

2.1.1.1.8 Amanat adalah pesan atau nilai-nilai yang ingin disampaikan 

pengarang kepada penonton melalui peran para tokoh.  

2.1.1.2 Unsur-unsur ekstrinsik 

Unsur ekstrinsik dalam drama merupakan unsur-unsur pendukung jalannya 

sebuah drama antara lain: lagu latar, pimpinan produksi, sutradara, tim kreatif, 

penata rias, kostum, dan dapat berupa faktor-faktor yang tengah berkembang 

dalam masyarakat seperti perkembangan ekonomi, teknologi dan tingkat 

pendidikan. 

 Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur unsur 

drama meliputi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik adalah 

berbagai unsur yang secara langsung terdapat dalam naskah drama meliputi tema, 

alur, tokoh, latar, adegan, konflik, dialog dan amanat. Adapun unsur ekstrinsik 

yaitu hal-hal yang membentuk drama dari luar naskah drama. 

Menurut Hong (2014) drama Korea atau K-drama mengacu pada drama 

televisi di Korea dalam sebuah format miniseri yang diproduksi dalam bahasa 

Korea. Banyak dari drama ini telah menjadi populer di seluruh Asia dan telah 
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memberi kontribusi pada fenomena umum dari Korean Wave di beberapa negara 

seperti di negara-negara Amerika latin, Timur Tengah, dan Asia. 

Menurut Rizki (2016) drama Korea merupakan cerita fiksi yang 

menggambarkan kehidupan masyarakat Korea yang diproduksi oleh orang-orang 

Korea Selatan yang ditayangkan di televisi Korea Selatan. Drama Korea ini 

berbentuk cerita bersambung yang biasanya terdiri dari 16 episode hingga 32 

episode. Setiap episode berdurasi 40 menit sampai 1 jam. Hal ini sejalan dengan 

penjelasan Frulyndese (2016) bahwa drama Korea banyak dibuat dalam format 

miniseri yang terdapat 16-32 episode dengan durasi dari masing-masing episode 

sekitar 60-70 menit. Dalam drama Korea setiap cerita memiliki konflik atau 

kejadian-kejadian yang menegangkan. Melalui konflik yang terjadi didalam 

drama dianggap sebagai salah satu elemen yang harus ada didalam setiap cerita. 

Hal inilah yang dapat membuat perbedaan jalan cerita antara drama yang satu 

dengan drama yang lain. 

 Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa drama Korea 

mengacu pada drama televisi di Korea yang menggambarkan kehidupan 

masyarakat Korea dengan cerita yang melibatkan berbagai konflik dan 

ditayangkan dalam jarak waktu tertentu. 

Menurut penjelasan Olivia (2013) Secara umum drama Korea memiliki 

dua genre utama yaitu genre sejarah dan modern dengan acting actor atau aktris 

yang berbakat, pemandangan lokasi shooting yang indah, matangnya ide cerita 

yang dibuat oleh penulis skenario dan sutradara dalam setiap episodenya. Drama 

Korea memiliki bermacam-macam tema yang diangkat dan dikemas dengan 
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menarik mulai seputar dunia hukum, medis, psikologis, pendidikan, dan politik. 

Didalam drama Korea juga sering menyisipkan kalimat-kalimat quote tentang 

motivasi kehidupan yang sangat menggugah hati dan pikiran. Drama Korea yang 

bergenre modern biasanya melibatkan berbagai konflik yang terkait 

kesalahpahaman yang besar, rintangan mengejar impian, hubungan yang tidak 

harmonis, dan cinta segitiga yang berlangsung 16-21 episode. Adapun untuk 

pakaian yang digunakan disesuaikan dengan musim contohnya menggunakan 

coat, syal, jacket parka, tunic dress, oversead sweater, hoodie, dan mini skirt yang 

identik dengan warna pakaian yang cerah. Genre utama lainnya adalah drama 

sejarah Korea atau dikenal sebagai “sageuk” yang didasarkan pada tokoh sejarah, 

menggabungkan kejadian sejarah, atau menggunakan latar belakang historis. 

Drama sejarah Korea biasanya melibatkan alur cerita yang kompleks dengan 

kostum, setting dan efek khusus. Seni bela diri, pertarungan pedang, perebutan 

tahta, pemimpin militer, persaingan, pencarian bakat, pencarian jodoh dan intrik 

politik sering menjadi komponen besar dalam drama sejarah Korea. Drama Korea 

baik drama sejarah atau modern biasanya ditandai dengan kualitas produksi yang 

baik. 

Menurut penjelasan Noor (2013) drama Korea banyak didasarkan pada 

genre romantis, faktah sejarah yang menggambarkan kisah-kisah nyata dari masa 

lalu, komedi, fantasi, keluarga, action, thiler, serta drama yang menggabungkan 

dua atau lebih kategori. Drama Korea mempunyai tema yang kuat, pesan yang 

disampaikan jelas sehingga para pemirsa yang menontonnya dibuat penasaran dan 

ingin terus menerus menonton drama Korea. Ciri-ciri dasar fashion dalam drama 
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Korea yaitu mini dress dan celana pendek yang mendominasi, perpaduan warna 

yang cerah dan simple sedangkan untuk musim dingin menggunakan syal atau 

jaket-jaket yang berukuran tebal dengan warna-warna cerah dan nuansa ceria yang 

membuat mereka tampil modis. Sebagaimana Diana (2019) juga menjelaskan 

bahwa Drama Korea yang disiarkan berbasis pada romantisme dan historis. 

Drama Korea membawa tontonan ringan yang bertemakan keluarga serta 

seringkali terdapat adegan lucu yang mewarnai sebagian besar drama Korea. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa drama Korea 

memiliki berbagai genre atau bahkan menggabungkan dua atau lebih genre 

tersebut didalam drama dengan berbagai tema dan konflik. Secara umum Drama 

Korea dengan genre modern menggambarkan cerita masyarakat yang modern 

sedangkan drama sejarah merupakan cerita yang diambil dari masyarakat zaman 

kuno Korea Selatan. 

Menurut penjelasan Maria (2015) drama Korea banyak menggunakan lagu-

lagu latar yang tidak hanya diputar pada pembukaan atau penutupan drama Korea 

tetapi juga diputar di dalam adegan. Biasanya lagu latar dalam drama Korea 

dibuat secara khusus untuk menyesuaikan dengan jalan cerita yang ada dimana 

lagu latar tersebut berfungsi untuk pembentukan kesan dan menegaskan sebuah 

adegan yang kebanyakan bercerita tentang percintaan, persahabatan dan semangat 

meraih cita-cita. Lebih rinci Anisa (2013) menjelaskan bahwa Lagu latar dalam 

drama Korea biasanya di bawakan oleh solois, grub Korean pop dan actor atau 

aktris drama tersebut. Lagu latar (soundtrack) dalam drama Korea tidak hanya 

satu, tetapi ada beberapa bahkan lebih dari sepuluh lagu. Dalam drama Korea 
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terdapat lagu yang bertempo cepat, sedang dan lambat yang sering muncul 

mengiringi adegan yang ada didalam drama Korea. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lagu dalam drama 

Korea merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dibuat untuk 

menyesuaikan dengan jalan cerita yang ada dalam sebuah drama. Lagu latar 

(soundtrack) dalam drama Korea berfungsi untuk menggambarkan dan 

mendukung kekuatan ceritanya. 

Menurut Hong (2014) drama seri Korea yang diproduksi oleh stasiun televisi 

di Seoul mempunyai kualitas diatas rata-rata. Alur cerita dan dialog yang berhasil 

menyentuh emosi para pemirsa dari berbagai kalangan usia, Selain itu drama 

Korea juga didukung oleh sinematografi yang sempurna, soundtrack yang 

romantis, pemilihan pemain yang pas, akting yang terkesan alami, serta latar 

belakang keindahan musim dan pemandangan Korea. Annisa (2013) juga 

menjelaskan Drama Korea berisi kehidupan masyarakat Korea Selatan baik 

kalangan bawah sampai kalangan atas. Drama Korea tidak hanya sekedar 

mempromosikan ceritanya saja melainkan juga pakaian, musik, teknologi, 

pariwisata, kuliner, produk kecantikan atau perawatan, aksesoris dan produk 

komersial lainnya yang terekam dalam setiap adegan. Setiap drama yang sukses di 

pasaran sering diikuti dengan larisnya soundtrack, album, model baju yang 

digunakan dalam drama, lokasi yang dijadikan tempat syuting juga ramai 

dikunjungi dan teknologi handphone atau mobil mengalami peningkatan 

penjualan. Hal itu terjadi setelah pemutaran drama Winter Sonata, Endless Love, 

Sassy Girl, Secret Garden dan sebagainya. 
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Menurut Elvina (2014) Pemanfaatan media internet dalam 

mempromosikan drama Korea berhasil menarik minat publik. Melalui media 

internet terdapat situs-situs seperti Dramaafever.com dan DramaCrazy.net yang 

menyediakan akses legal untuk menonton drama Korea yang disertai dengan teks 

terjemahan. Velda (2014) juga menjelaskan bahwa drama Korea memberikan 

keuntungan yang tidak sedikit kepada negara Korea Selatan dari tahun 2002 

sampai 2006 sebagai perkembangan film yang diiringi dengan perkembangan 

industri pertelevisian melalui pembuatan serial drama yang menjadi ekspor 

terbesar di Korea Selatan. Beberapa drama Korea yang telah mencetak kesuksesan 

dan diekspor keluar negeri diantaranya adalah Winter sonata, Boys Before 

Flowers, Dream High, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa didalam drama 

Korea tidak hanya mempromosikan ceritanya saja tetapi juga turut 

mempromosikan musik, teknologi, fashion dan berbagai macam produk lainnya 

yang mendatangkan keuntungan bagi negara Korea Selatan bahkan Seiring 

dengan perkembangannya media internet juga dimanfaatkan untuk menayangkan 

drama Korea sehingga berhasil menarik minat masyarakat tidak hanya untuk 

menonton drama Korea tetapi juga menggunakan produk-produk yang terdapat 

didalam tayangan tersebut. 

Menurut penjelasan Yanti (2018) Korea memberikan sentuhan tersendiri pada 

drama mereka dengan mencampurkan sifat aslinya dengan gaya asing secara 

inovatif dan unik. Nilai-nilai yang terkandung dalam drama Korea meliputi 

keakraban yang hormat kepada orang tua dan guru, melindungi anak-anak, fokus 
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pada keluarga yang ditampilkan dengan mematuhi adat istiadat dan moralitas 

yang kuat. Diana (2019) juga menjelaskan drama Korea menampilkan hal-hal 

seperti ketertiban, kebersihan, kedisiplinan, menghormati yang lebih tua karena 

dapat dilihat dari penggunaan bahasa formal untuk yang lebih tua dan bahasa 

banmal untuk sebaya atau teman dekat, dedikasi yang tinggi, beauty standar, 

pergaulan bebas dan kebiasaan meminum minuman keras baik dalam keadaan 

sedih, marah maupun senang yang merupakan pencitraan dari kehidupan nyata. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa didalam drama 

Korea mengikutsertakan pola hidup, kehidupan sosial, sistem dan tradisi orang-

orang Korea Selatan. 

2.2 Deskripsi Perilaku 

2.2.1 Pengertian Perilaku 

 Menurut Ridwan (2013) perilaku adalah aktivitas aksi dan reaksi yang 

dapat diamati. Sejalan dengan pendapat Syamsul (2015) bahwa perilaku adalah 

perbuatan atau tindakan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan dan 

dicatat oleh orang lain ataupun oleh orang yang melakukannya. 

Menurut Syah (2006) “Perilaku adalah segala manifestasi hayati atau 

manifestasi hidup individu, yaitu semua ciri-ciri yang menyatakan bahwa 

individu manusia itu hidup. Perilaku ini bukan hanya mencakup hal-hal 

yang dapat diamati (overt) tetapi juga hal-hal yang tersembunyi (covert)” 

(h. 44). 

 

Berdasarkan beberapa teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa perilaku 

adalah aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh organisme baik yang dapat 

diamati langsung oleh pancaindra antara lain terlambat datang kesekolah, 

menyontek, berbicara, membungkuk saat bertemu guru, membaca, menulis dan 
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yang tidak dapat diamati misalnya perasaan, persepsi, dan lain sebagainya. 

Adapun perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku yang dapat 

diamati. 

 Menurut Bimo (2003) perilaku adalah aktivitas yang ada pada individu 

yang tidak timbul dengan sendirinya, melainkan dari stimulus yang diterima oleh 

yang bersangkutan. Menurut Chaplin (2004) perilaku merupakan sembarang 

respon yang mungkin berupa reaksi, tanggapan, jawaban atau balasan yang 

dilakukan oleh organisme. Sedangkan Menurut Skinner (2004) perilaku 

merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). 

Oleh karena itu perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap 

organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon, maka teori Skinner ini di 

sebut teori “S-O-R” atau Stimulus Organime Respons. 

Berdasarkan teori tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah 

respon atau reaksi yang diberikan individu terhadap stimulus dalam hal ini 

perilaku terjadi apabila ada rangsangan yang akan menghasilkan reaksi. 

Menurut Soemanto (2012) Perilaku belajar adalah suatu sikap yang 

muncul dari diri siswa dalam menanggapi dan merespon setiap kegiatan belajar 

mengajar yang terjadi, menunjukkan sikapnya apakah antusias dan bertanggung 

jawab atas kesempatan belajar yang diberikan kepadanya. Perilaku belajar 

memiliki dua penilaian kualitatif yakni baik dan buruk tergantung pada individu 

yang mengalaminya, untuk meresponinya dengan baik atau bahkan acuh tak acuh. 

Perilaku belajar juga berbicara mengenai cara belajar yang dilakukan oleh siswa 

itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku belajar merupakan cara 
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atau tindakan yang berisi sikap atas pelaksanaan tekhnik-teknik belajar yang 

dilaksanakan individu atau siapapun juga dalam waktu dan situasi belajar tertentu. 

Sedangkan Menurut Sobur (2003) perilaku belajar ditandai dengan adanya 

perubahan tingkah laku dalam kegiatan belajar karena belajar merupakan sebuah 

perubahan yang terjadi didalam diri organisme disebabkan oleh pengalaman yang 

bisa mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut. 

Menurut Syah (2008) “Perilaku belajar merupakan perubahan dalam 

tingkah laku, perubahan itu bisa mengarah pada perilaku baik dalam 

proses belajar, akan tetapi ada juga kemungkinan mengarah pada tingkah 

laku lebih buruk dalam proses belajar, ini berarti berhasil dan gagalnya 

pencapaian tujuan pendidikan itu sangat bergantung pada proses belajar 

yang dialami peserta didik, baik ketika berada di sekolah maupun di 

lingkungan rumah dan keluarganya sendiri.” (h.118) 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku belajar 

adalah suatu sikap siswa yang menanggapi setiap proses belajar yang dialami 

siswa tersebut baik di sekolah maupun saat berada di rumahnya. Perilaku belajar 

tersebut menunjukkan bahwa siswa itu paham akan materi pelajaran yang 

diajarkan oleh guru. Siswa yang paham materi akan merespon dengan baik 

sedangkan siswa yang tidak paham akan merespon dengan tidak baik seperti acuh 

tidak acuh, tidak konsentrasi atau tidak memperhatikan penjelasan guru. 

Indikator dari perilaku belajar menurut Soemanto (2012) yaitu: 

2.3.1.1. Perilaku belajar dalam mengikuti pelajaran, kebiasaan belajar 

disini bukan hanya sekedar untuk mendengar dan mencatat 

ceramah dari guru tetapi lebih kepada mendengar dan mencatat 

ceramah dari guru tetapi lebih kepada mendengar dan menimbang 

secara selektif atas apa yang telah diungkapkan oleh guru ketika 
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proses belajar mengajar berlangsung, mengikuti proses belajar 

secara tepat, teratur dan berkesinambungan dari waktu ke waktu. 

2.3.1.2. Perilaku belajar dalam mengulangi pelajaran, penjelasan guru 

yang diterima oleh siswa terkadang atau bahkan seringkali tidak 

membawa kesan yang baik, karena terkadang masih ada kesan-

kesan tertentu ynag masih samar-samar dalam ingatan akan 

pelajaran atau materi yang didapat pada saat proses belajar 

mengajar. Oleh karena itu dibutuhkan adanya pengulangan atau 

pemantapan dari siswa untuk membantu memperjelas semua 

kesan yang masih samar-samar tadi. Belajar dengan cara 

mengulang bisa dibantu dengan membandingkan antara bahan 

pelajaran yang baru saja diserap diruang belajar dengan literature 

yang dimilki oleh siswa tersebut. Dimana pada dasarnya hal ini 

dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman. 

2.3.1.3. Perilaku belajar dalam membaca buku dan menulis 

2.3.1.4. Perilaku belajar dalam menghadapi ujian, saat menghadapi tes 

atau ujian biasanya seorang siswa tidak akan mengalami kesulitan 

yang berarti jika sudah mengadakan persiapan yang baik, dengan 

belajar semaksimal mungkin. Persiapan menghadapi ujian adalah 

persiapan yang dilakukan oleh siswa dalam mengatur dan 

melaksanakan kegiatan belajarnya sehingga materi-materi 

pelajaran yang telah diterimanya dapat dikuasai. 
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 Surachmad (1986) Mengemukakan ada empat indikator yang berhubungan 

dengan perilaku belajar yaitu kebiasaan mengikuti pelajaran, kebiasaan membaca 

buku, kebiasaan mengunjungi perpustakaan, kebiasaan menghadapi ujian. Untuk 

meningkatkan kebiasaan belajar, sebaiknya lebih dulu menggariskan berapa lama 

waktu yang digunakan untuk belajar, kapan dan dimana belajar dan seberapa baik 

berkonsentrasi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

indikator perilaku belajar yang baik yaitu yang pertama perilaku belajar ketika 

proses pembelajaran berlangsung dengan memperhatikan penjelasan guru, dan 

mengikuti proses belajar tepat waktu. Kedua, mengulangi mata pelajaran yang 

tidak dimengerti yang dijelaskan oleh guru pada saat proses pembelajaran didalam 

kelas dengan mencari sumber pada literature lain, kemudian ketiga membaca dan 

menulis untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan berbahasa. 

Dan keempat mempersiapkan diri untuk ujian agar dapat menjawab pertanyaan 

dan latihan-latihan yang diberikan guru saat ulangan sedangkan perilaku belajar 

yang buruk adalah kebalikan dari indikator perilaku belajar yang baik. 

Menurut penjelasan Muya (2016) Istilah imitasi sudah sering digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari secara umum, masyarakat menyebut kata imitasi 

dengan maksud mengartikan sebagai barang tiruan. Kata imitasi berasal dari 

bahasa inggris “imitaton” yang artinya meniru. Imitasi juga merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. 

 Menurut Gabriel (2004) imitasi adalah suatu tindakan meniru orang lain. 

Imitasi menurut Rakhmat (2008) adalah tindakan meniru orang lain yang 
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berfungsi sebagai model melalui media televisi yang secara dramatis 

mempertontonkan perilaku yang mudah dicontoh. Sedangkan menurut Soerjono 

(2007) imitasi adalah tindakan seseorang untuk meniru, mencontoh, dan 

mengikuti orang lain melalui penampilan, gaya hidup bahkan apa saja yang 

dimiliki oleh orang lain. 

 Berdasarkan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa imitasi adalah 

perilaku seseorang yang meniru, mencontoh dan mengikuti orang lain yang 

berfungsi sebagai model baik dalam wujud penampilan, gaya bicara maupun gaya 

hidup bahkan apa saja yang dimiliki oleh pihak yang ditiru melalui media televisi 

dan internet. 

Menurut Bimo (2003) imitasi tidak berlangsung dengan sendirinya, 

sehingga individu yang satu akan dengan sendirinya mengimitasi individu yang 

lain, demikian sebaliknya. Dengan kata lain imitasi tidak berlangsung secara 

otomatis tetapia ada faktor yang berperan yaitu memiliki minat dan perhatian 

yang cukup besar serta mengagumi hal-hal yang diimitasi. Sejalan dengan 

pendapat Gabriel (2010) yang mengatakan bahwa sebelum orang mengimitasi 

suatu hal, terlebih dahulu haruslah terpenuhi beberapa syarat yaitu memiliki minat 

atau perhatian yang cukup besar dan mengangumi hal-hal yang akan diimitasi. 

Berdasarkan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk 

mengimitasi suatu hal perlu adanya sikap menerima dan mengagumi terhadap apa 

yang diimitasi karena imitasi tidak berlangsung secara otomatis. Imitasi ini pun 

tidak dilakukan terhadap semua orang tetapi terhadap figur-figur tertentu misalnya 

orang-orang terkenal. 
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Menurut Soerjono (2012) salah satu segi positif dalam imitasi adalah dapat 

mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. 

Namun demikian, imitasi mungkin pula mengakibatkan terjadinya hal-hal negatif 

apabila yang ditiru adalah tindakan-tindakan yang menyimpang. Sejalan dengan 

pendapat tersebut Sunaryo (2004) juga mengatakan bahwa perilaku imitasi 

memiliki dampak positif yaitu mendorong individu untuk mematuhi kaidah, nilai 

dan norma. Serta dampak negatif yang mendorong individu meniru perilaku yang 

menyimpang. 

Berdasarkan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

dampak dari perilaku imitasi berhubungan erat dengan hal-hal atau perilaku yang 

ditiru.  

Menurut Ahmad (2014) akhlak adalah kebiasaan atau kehendak. 

sedangkan menurut Zakiah (1995) akhlak merupakan kelakuan yang timbul dari 

hasil perpaduan antara pikiran, perasaan, dan kebiasaan yang menyatu membentuk 

suatu tindakan akhlak yang dihayati dalam kehidupan keseharian. 

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah perilaku 

yang timbul dari hasil perpaduan pikiran, perasaan dan kebiasaan atau kehendak 

sehingga membentuk suatu tindakan akhlak yang baik atau buruk. 

2.3 Kajian Relevan 

2.3.1 Penelitian yang berjudul Pengaruh Budaya Korean Wave Terhadap 

Perubahan Perilaku Remaja Di Bandar Lampung oleh Desma Rina Mulia 

Sari (2013), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Hubungan 

Internasional Universitas Lampung Bandar Lampung. Dalam penelitian ini 
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menjelaskan bahwa kepopuleran Korean Wave menyebabkan remaja di 

Bandar Lampung yang menyukai Korean Wave secara berlebihan dan 

fanatik sehingga membentuk fandom-fandom atau komunitas pecinta Korea. 

Dalam komunitas pecinta Korea ini terdapat banyak kegiatan seperti 

menirukan tarian girlband dan boyband (cover dance), cover lagu, meniru 

pakaian, makan menggunakan sumpit seperti orang Korea yang 

menunjukkan perubahan perilaku terhadap remaja penggemar budaya 

Korean Wave. 

2.3.2 Penelitian yang berjudul Pengaruh Terpaan Tayangan Drama Seri Korea 

Terhadap Perilaku Pada Remaja Di Kota Bandung oleh Ira Yuliana (2016), 

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi Dan Bisnis, 

Universitas Telkom. Penelitian ini menjelaskan bahwa tayangan drama seri 

Korea menyebabkan banyak remaja di kota Bandung meniru cara bicara 

dalam drama Korea dengan sering menyelipkan istilah-istilah bahasa Korea 

seperti “annyeonghaseyo, jalgayo, mannaseobangawoyo, ne, aniyo, 

gomasseuimnida, mianhamnida, chukahaeyo, kwaenchanayo”, dan menjadi 

korban mode dengan membeli apa saja yang dilihatnya dalam drama Korea 

dengan menggunakan produk alat makeup seperti Etude House dan The 

Face Shop serta menggunakan coat yang mirip dengan yang digunakan para 

tokoh di dalam drama seri Korea. Dalam penelitian ini juga dijelaskan 

bahwa remaja yang merupakan anggota komunitas Korean dikota Bandung 

juga mengikuti kelas handsamo Korea untuk melakukan tarian tradisional 
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Korea dan modern dance, cover song dan acting dengan kegiatan yang 

didukung penuh oleh Korean Association Bandung. 

2.3.3 Penelitian yang berjudul Perilaku Imitasi Korean Wave Pada Mahasiswa 

Jurusan Sosiologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Angkatan 2014-2017. 

oleh Nisrina Salsabila (2018), Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat mahasiswa jurusan 

Sosiologi UIN Sunan Gunung Djati bandung Angkatan 2014-2017 

menggemari Korean wave sehingga menimbulkan perilaku seperti 

menirukan gaya bicara orang Korea, makan memakai sumpit, mengikuti 

cara berpakaian, hingga warna rambut dan memakai aksesoris yang 

berhubungan dengan Korea. 

2.3.4 Jurnal penelitian yang berjudul Perilaku Siswa Penggemar Tayangan Korea 

di Televisi Pada Siswa SMP Negeri 1 Jogorogo Kabupaten Ngawi, oleh 

Yeni Puspita Sari (2014), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini menjelaskan bahwa 

siswa penggemar tayangan Korea memilki perilaku-perilaku tertentu seperti 

siswa lebih memilih mendahulukan menonton daripada belajar, siswa tidak 

memperhatikan penjelasan guru tentang pelajaran dan justru bercerita 

tentang tayangan drama Korea dengan temannya. Siswa juga meniru tarian 

dan nyanyian serta gaya bicara dalam tayangan drama Korea sedangkan segi 

penampilan siswa meniru cara berpakaian ketika dirumah siswa tidak 
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mengimitasi ketika berada disekolah selain itu, siswa juga memanfaatkan 

uang saku untuk membeli poster, majalah, foto, kaset secara berlebihan. 

Tabel 3.1 

Kajian Relevan 

 

NO Nama Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Desma Rina 

Mulia Sari 

Pengaruh Budaya 

Korean wave 

terhadap Perubahan 

Perilaku Remaja di 

Bandar Lampung 

 

 

 

 

1. 1. Cara berbicara 

 

1. Cover dance 

dan cover 

song 

2. Cara 

berpakaian 

3. Cara makan 

menggunakan 

sumpit 

4. Objek 

penelitian 

remaja yang 

merupakan 

anggota 

komunitas 

5. Fokus 

penelitian 

Korean wave 

2. Ira Yuliana Pengaruh Terpaan 

Tayangan Drama 

Seri Koreaterhadap 

Perilaku Pada 

Remaja di Kota 

Bandung  

6. 1. Cara berbicara 

 

1. Fasilitas atau 

dukungan yang 

diberikan 

pemerintah 

2. Objek 

penelitian 

remaja yang 

merupakan 

anggota 

komunitas 

3. Cara 

berpakaian 

4. Cover dance 

5. Acting 

3. Nisrina Salsabila Perilaku Imitasi 

Korean Wave Pada 

Mahasiswa Jurusan 

Sosiologi UIN 

Sunan Gunung Djati 

7. 1. Cara berbicara 

 

1. Cara makan 

menggunakan 

sumpit 

2. Cara 

berpakaian 
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Bandung Angkatan 

2012-2017 

3. Warna rambut 

4. Memakai 

aksesoris 

5. Fokus 

penelitian 

Korean wave 

4. Yeni Puspita Sari Perilaku Siswa 

PenggemarTayangan 

Korea Pada Siswa di 

SMP Negeri 1 

Jogorogo Kabupaten 

Ngawi 

 

1. Cara berbicara 

2. Tidak 

memperhatikan 

penjelasan 

guru saat 

proses 

pembelajaran 

1. Cover dance 

2. Cover lagu 

3. Cara 

berpakaian 

4. Pengimitasian 

yang hanya 

dilakukan 

dirumah 

5. Membeli 

merchandise 

 

  


