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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Globalisasi telah menjadi sebuah wabah yang menyebar dan menjangkau seluruh dunia. 

Teknologi juga menjadi salah satu faktor pendukung yang menyebabkan semakin 

berkembangnya penyebaran informasi. Sistem persebaran informasi lebih banyak berkembang 

melalui sistem komunikasi massa dewasa ini. Komunikasi massa dimaknai sebagai pesan yang 

dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar khalayak (Bittner, dalam Ardianto 

dan Erdinaya, 2004: 3). Komunikasi massa juga dipahami sebagai sebuah bentuk komunikasi 

melalui media massa (baik cetak maupun elektronik). Berkembangnya media massa juga diiringi 

dengan berkembangnya hiburan internet yang semakin bertumbuh melalui permainan, program 

radio dan televisi, penerbitan elektronik, serta musik dan film online. Terlebih di era komunikasi 

digital seperti saat ini, informasi dapat menyebar dengan begitu cepat melalui media dan dapat 

diakses dengan mudah. Marshall McLuhan menyebutkan bahwa manusia saat ini hidup dalam 

“global village”, dimana masyarakat di seluruh dunia berbagi pengalaman dan gagasan secara 

serentak (Rakhmat, 2012: 246). Media massa sendiri dipercayai memiliki efek bagi masyarakat 

yang mengkonsumsinya. Intesitas juga menjadi sebuah faktor yang mempengaruhi efek dari 

penggunaan media massa itu sendiri. Intensitas berarti kualitas dari tingkat kedalaman: 

kemampuan, kekuatan, daya atau konsentrasi terhadap sesuatu atau tingkat keseringan atau 

kedalaman cara atau sikap, perilaku seseorang (Morrisan, 2013: 118). Intensitas disini 

dikategorikan sebagai kualitas dan kuantitas remaja dalam menyaksikan tayangan running man. 
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Korea Selatan yang juga terkena dampak dari globalisasi, melalui media massa berhasil 

mentransmisikan kebudayaannya melalui kampanye Korean Wave atau yang biasa dikenal 

dengan Gelombang Hallyu. Myung Oak Kim dan Sam Jaffe (Aruman, 2012: 1) menyatakan 

bahwa Korea Selatan pada awalnya merupakan salah satu negara yang menghadapi krisis 

mengerikan pada tahun 1998. Namun, negeri ini berhasil mengubah krisis menjadi kesempatan 

melalui kampanye Hallyu tersebut yang artinya Gelombang Budaya Korea. Hallyu sebagai alat 

soft power berhasil mengantarkan Korea Selatan melewati krisis dan bahkan meningkatkan 

status ekonomi mereka. Hallyu atau Korean Wave (Gelombang Korea) adalah istilah yang 

diberikan untuk tersebarnya budaya pop Korea secara global di berbagai negara di dunia. 

Umumnya Hallyu memicu banyak orang-orang di negara tersebut untuk mempelajari Bahasa 

Korea dan kebudayaan Korea. Hallyu atau Korean Wave itu sendiri adalah merupakan istilah 

yang diberikan untuk tersebarnya budaya pop Korea secara global di berbagai negara di dunia. 

Umumnya Hallyu memicu banyak orang-orang di negara tersebut untuk mempelajari Bahasa 

Korea dan kebudayaan Korea. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami terpaan 

fenomena Korean Wave tersebut. Hallyu atau Korean Wave digunakan untuk menggambarkan 

popularitas budaya populer Korea (K-pop). Jutaan orang di Cina, Hong Kong, Taiwan, 

Singapura, Jepang, Filipina dan Thailand dipengaruhi oleh budaya pop Korea. Mereka menonton 

drama TV Korea, film dan mendengarkan musik pop mereka. Sebagai suatu fakta, media 

merupakan awal dari sebuah gelombang besar. Korea memperoleh pendapatan total dari ekspor 

“barang-barang budaya” lebih dari US$ 1 miliar pada 2005 atau dua kali lipat dibanding 2002 

yang hanya US$ 500 juta. Keberhasilan Korean Wave berdampak signifikan pada berbagai 

sektor di negaranya seperti kenaikan di bidang pariwisata, masakan, dan citra negara dalam 

persepsi negara-negara lain. 
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Dunia hiburan, terutama variety show dan reality show menjadi salah satu Hallyu atau 

Korean Wave yang diminati oleh masyarakat negara-negara lain diluar Korea Selatan. Salah satu 

program variety show yang paling diminati tersebut adalah acara hiburan RUNNING MAN yang 

mulai tayang pada 11 Juli 2010. Acara ini memiliki ciri khas permainan nametag ripping. Acara 

ini berhasil memperoleh hak untuk dapat menayangkan acaranya di 9 negara Asia yaitu, Taiwan, 

Thailand, Indonesia, China, Hongkong, Jepang, Singapore, Kamboja dan Malaysia pada 2011. 

Dengan hak yang diperoleh tersebut, Running Man akhirnya juga mendapatkan predikat sebagai 

Hallyu Program. Saat itulah pelaksanaan tour dari program running man ke berbagai lokasi di 

Asia diwujudkan. Acara ini selalu menghadirkan ide-ide dan tema-tema baru pada setiap 

episodenya selama 7 tahun berjalan. Running man juga kerap kali menghadirkan tamu-tamu 

(guests star) yang banyak digemari masyarakat dunia, baik dari dunia K-Pop maupun Drama 

Korea yang sedang dalam tujuan mempromosikan drama terbarunya ataupun album terbarunya 

dalam setiap episodenya, 

Acara variety show tersebut juga ditayangkan di Indonesia, tepatnya di Rajawali TV 

(RTV) sejak 30 Juli 2016. Running Man hadir setiap hari Sabtu dan Minggu setiap pukul 16.00 

WIB. Program variety show yang sudah berjalan hampir 7 tahun ini juga bisa disaksikan 

diwebsite yang menyediakan diantaranya adalah kshowonline.com, dramafever.com, dan juga 

ikshow.net. Pada umumnya, website-website tersebut menyediakan episode terbaru dari beberapa 

variety show termasuk running man dengan subtitle bahasa Inggris, namun ada juga website 

yang menyediakan video dengan subtitle bahasa Indonesia, misalnya drakorindo.com dan 

kshowsubindo.net. Jumlah penonton maupun pengunduh dari tayangan-tayangan tersebut 

berjumlah ribuan, yang tidak dapat dipungkiri merupakan masyarakat Indonesia karena subtitle 

yang disediakan adalah dalam bahasa Indonesia. 
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Meluasnya Hallyu/Korean Wave mendorong sejumlah pihak untuk melakukan tour ke 

beberapa negara yang memang memiliki tingkat penggemar paling banyak, tidak terkecuali di 

Indonesia. Berdasarkan koreanindo.net, Asian Dream Cup 2014, acara yang berlangsung pada 

tanggal 2 Juni 2014 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, acara ini mengahdirkan pemain bola 

kelas dunia seperti Park Ji Sung, Zambrotta, dan El Sharawy. Selain itu acara ini juga dihadiri 

oleh ke-7 pengisi acara tetap variety show Running Man. Dalam acara ini tim sepakbola yang 

mengatas namakan Park Jisung and Friends tersebut berhadapan langsung dengan Indonesia All 

Star yang juga diisi oleh pemain timnas Indonesia serta beberapa selebriti Indonesia seperti 

Judika dan Ibnu Jamil. Acara ini sukses menghadirkan lebih dari 60.000 penonton baik 

penggemar sepak bola, maupun penggemar running man di Indonesia.Dari ke-10 acara 

entertainment Korea Selatan paling sukses (diukur dari jumlah penonton) yang digelar di 

Indonesia diatas, dapat disimpulkan bahwa Asian Dream Cup 2014 yang paling banyak 

menghadirkan penonton.  

 

Gambar 1.1 Daftar 10 Acara Entertainment Korea yang paling sukses di Indonesia 
(Sumber: koreanindo.net) 
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Seiring dengan masuknya berbagai kebudayaan Korea di Indonesia, masyarakat pada 

akhirnya merasa familiar dengan sendirinya dan timbul ketertarikan penggemar Korea mengenai 

pembahasan mengenai Hallyu tersebut. Remaja menjadi lebih akrab dengan dunia Korea, 

sehingga gelombang Korea ini terus berkembang termasuk melalui komunikasi remaja dengan 

peer group-nya. Peer Group merupakan lingkup kecil komunikasi dengan teman sebaya atau 

teman satu lingkungannya yang memiliki kesamaan tujuan dan ketertarikan (Beebe & Masterson, 

1994: 58). Remaja Indonesia juga sering kali mengaplikasikan perpaduan bahasa Indonesia 

dengan bahasa Korea dalam perbincangan sehari-hari melalui pesan singkat atau instant 

messaging. Dalam percakapan tersebut (kiri), tampak dalam group yang berisikan 11 orang, 

terdapat salah seorangnya yang memanggil rekannya dengan sebutan “hyung” (kotak merah) 

yang berarti sapaan dari lelaki lebih muda kepada lelaki yang lebih tua. Sementara gambar 

lainnya (kanan) menunjukkan percakapan yang juga dilakukan oleh remaja Indonesia melalui 

instant messaging yang mengatakan “oh gituu arasooo” yang menggabungkan bahasa Indonesia 

“oh gitu” yang menandakan bahwa ia memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya, 

dan bahasa Korea “araso” (kotak merah) yang berarti “baiklah” jika diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan bahasa Korea dalam keseharian 

remaja di Indonesia seakan-akan sudah menjadi hal yang lumrah. 
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Gambar 1.2 Contoh percakapan melalui instant messaging (kiri & kanan) yang 

menggunakan perpaduan Bahasa Indonesia-Korea yang dilakukan oleh remaja Indonesia. 

Hal lain yang juga dirasakan sebagai dampak dari meluasnya Hallyu/Korean Wave selain 

penggunaan bahasa adalah perilaku keseharian dan identifikasi gaya hidup. Pola kehidupan yang 

diungkapkan dengan aktivitas, minat, dan opini adalah faktor-faktor yang menentukan gaya 

hidup seseorang. Gaya hidup dapat berpengaruh lebih besar jika dibandingkan dengan tingkat 

sosial dan kepribadian. (Machfoedz, 2010: 117). Perilaku keseharian dan identifikasi gaya hidup 

yang dilakukan remaja di Indonesia juga rupanya telah sedikit atau banyak terpengaruh oleh 

kebudayaan yang dibawa oleh hallyu tersebut. Bersamaan dengan kegemaran serta fanatisme 

remaja Indonesia terhadap dunia Hallyu (Korean Wave), dengan sendirinya timbul keinginan 

untuk menjadi semakin dekat dengan idola mereka, sehingga remaja Indonesia terdorong untuk 

memahami, mengerti, bahkan ikut menggunakan bahasa dan menunjukkan perilaku yang sama 

dengan yang dilakukan oleh Idola mereka. Sehingga kegiatan peniruan akan menjadi lebih 

mudah untuk dilakukan oleh remaja di Indonesia. Peniruan adalah replikasi secara langsung 

perilaku yang diamati dan prosesnya tidak berlangsung secara otomatis melainkan dipengaruhi 

oleh sikap menerima dan mengagumi terhadap apa yang diimitasi (Morissan, 2013: 102). 
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Sikap mengagumi sosok seorang idola ini mendorong remaja kepada sebuah dampak 

negatif. Dampak negatif dari globalisasi lainnya adalah meningkatnya konsumerisme dikalangan 

masyarakat Indonesia. Sifat Konsumtif dibentuk oleh remaja yang cenderung berbelanja produk-

produk yang mereka inginkan namun bukan yang mereka perlukan. Hal ini dilatar belakangi oleh 

perilaku peniruan identifikasi yang remaja perhatikan dari idolanya ditayangan. Kemudahan 

akses dalam berbelanja dan membanjirnya produk-produk branded menyebabkan pola hidup 

konsumtif semakin merajalela. Dikutip dari viva.co.id (2015: 1), bahwa virus gila belanja yang 

lebih dikenal dengan virus sophaholic ini menyerang sebagian besar kaum wanita, bahkan 

seiring berkembangnya fashionista, kaum lelaki, remaja, dan anak-anak juga terserang virus 

tersebut. Perilaku konsumtif semakin meningkat terutama dalam hal fashion dan gaya hidup.  

Berdasarkan data dari Twitter yang didapat oleh Provetic, orang dengan rentang usia 20-

24 tahun menjadi usia user terbesar (45 persen) dari total responden berjumlah 4.670, data 

mendapati, top wish list kalangan millennial menjadikan belanja, traveling, serta tiket konser dan 

film sebagai prioritas (Tempo, 2016: 1). Hal yang diminati remaja dewasa ini justru bersifat 

sementara dan bukan merupakan kebutuhan utama. Menambahkan dari Tempo.co, Generasi 

millennial suka berbelanja barang mewah yang dapat memenuhi sensasinya. Setelah itu, mereka 

akan mengekspose barang yang dibeli ke media sosial. Perilaku tersebut justru menambah 

tingkat konsumtif, bahkan terkadang ada yang tidak sesuai dengan kemampuan budgeting-nya, 

kata salah satu narasumber dalam diskusi Ngobras dengan tema “Survival Guide Generasi 

Millennial Menuju Tahun 2020”. 

Perilaku peniruan yang dilakukan remaja inilah yang memicu kebiasaan remaja dalam 

mengulangi perilaku konsumtif yang akhirnya menyebabkan hedonisme. Ketertarikan remaja 

untuk menjadi sama dengan idolanya pada akhirnya tertarik untuk mengetahui dan 
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membicarakan mengenai idola-nya secara lebih mendalam dengan peer group-nya. Hal-hal 

sekecil apapun mulai dari cara berpakaian, makanan yang dikonsumsi sekalipun ikut terpengaruh 

oleh kebudayaan yang ditransmisikan dari Korea dan dianggap menjadi suatu hal yang biasa dan 

wajar terjadi di kalangan remaja Indonesia dengan peer groupnya, Hal inilah yang nantinya 

dianggap akan melatarbelakangi perubahan gaya hidup pada remaja yang telah terpengaruh 

kebudayaan Korea. Remaja cenderung lebih tertarik untuk mengikuti apapun yang dilakukan dan 

digunakan oleh idolanya, sehingga tidak jarang gaya hidup konsumtif dan hedonisme seringkali 

menjadi akibat dari proses imitasi yang dilakukan oleh remaja agar bisa menjadi sama dengan 

idolanya. 

1.2 Perumusan Masalah 

Teknologi dan komunikasi menjadi sebuah wadah yang mengembangkan kebudayaan 

luar negeri dengan mudahnya dapat masuk dan diakses oleh para remaja di Indonesia. Hal-hal 

yang sebenarnya menjadi ciri khas dari Korea dianggap menjadi suatu hal yang biasa dan wajar 

terjadi di kalangan remaja Indonesia dengan peer groupnya seiring dengan semakin seringnya 

penggunaan media massa pada kalangan remaja, sehingga menyebabkan pergeseran kepercayaan 

dari yang sewajarnya dilakukan oleh masyarakat Indonesia, menjadi tercampur dengan 

kebudayaan yang disaksikan lewat media massa. Hal inilah yang nantinya dianggap akan 

melatarbelakangi perubahan gaya hidup pada remaja yang telah terpengaruh kebudayaan Korea, 

sehingga pada akhirnya menimbulkan dorongan bagi remaja Indonesia untuk berperilaku 

konsumtif dan juga hedonis yang tidak sesuai dengan kebudayaan di Indonesia. Melalui 

tayangan variety show, remaja Indonesia akan lebih sering dan lebih mudah dalam 

memperhatikan apa yang dilakukan oleh idolanya. Setelah diperhatikan dengan sendirinya akan 
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timbul keinginan untuk menjadi seperti idolanya tersebut, mulai dari bahasa yang digunakan, 

hingga perilaku yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ingin melihat apakah 

terdapat hubungan antara intensitas menonton tayangan variety show running man dan intensitas 

komunikasi peer group dengan perilaku identifikasi gaya hidup pada remaja? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara intensitas menonton 

tayangan variety show Korea (Running Man) dan intensitas komunikasi peer group dengan 

perilaku identifikasi gaya hidup pada remaja. 

1.4 Signifikansi Penelitian 

1.4.1 Signifikansi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori-teori yang dikemukakan oleh para 

ahli dapat diterapkan, seperti teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunkan Teori 

Modeling dari Albert Bandura dan Teori Kelompok Rujukan oleh Kelley & Merton. Sehingga 

penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

komunikasi. 

1.4.2 Signifikansi Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi mengenai fenomena 

berkembangnya Hallyu/Korean Wave terutama pada penggunaan bahasa oleh remaja dengan 

peer group-nya dan perilaku gaya hidup yang sebenarnya diimitasi dari luar Indonesia (Korea 

Selatan) dan dewasa ini dianggap menjadi suatu hal yang biasa terjadi di Indonesia. 
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1.4.3 Signifikansi Sosial 

Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

pandangan lumrah akan suatu perilaku imitasi. Sehingga masyarakat bisa lebih cermat dalam 

menggunakan media sosial. 

1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 Paradigma Positivistik 

Paradigma dan cara berpikir dalam metode penelitian sosial nantinya akan mengarahkan 

peneliti kepada metode penelitian yang sebaiknya digunakan. Metode yang digunakan dalam 

penelitian sosial berdasarkan analisis data dibagi menjadi dua, yaitu metode kuantitatif dan 

metode kualitatif. Dalam penelitian ini, digunakan metode kuantitatif dengan paradigma 

positivism. Paradigma positivism selalu beruapaya melakukan penelitian dengan mengevaluasi 

satu hubungan antar variable dengan hasil yang menyatakan signifikansi antar variabel tersebut.  

Denzin dan Lincoln (2009: 132-133) menyatakan bahwa paradigma mewakili pandangan 

dunia yang menentukan bagi pemakainya, sifat “dunia” tempat individu didalamnya, dan rentang 

hubungan yang dimungkinkan dengan dunia tersebut dan bagian-bagiannya, seperti misalnya, 

yang dilakukan oleh kosmologi dan teologi. Dasar-dasar dalam metodologi ini mencakup 

ontologi (realisme), epistimologi, dan metodologi. 

Paradigma positivisme memiliki maksud dan tujuan untuk menjelaskan, yang pada 

akhirnya memungkinkan untuk memprediksi dan mengendalikan fenomena, baik benda-benda 

fisik maupun manusia (Von Wright dalam Denzin dan Lincoln, 2009: 139). Paradigma ini 

memiliki sifat ilmu pengetahuan yang yang terdiri dari berbagai hipotesis yang nantinya akan 

diverifikasi dan dapat diterima sebagai fakta atau hukum. Paradigma ini mengalami akumulasi 

melalui proses pertambahan secara bertahap, dengan masing-masing fakta berperan sebagai 
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semacam bahan pembentuk yang ketika ditempatkan dalam posisinya yang sesuai, 

menyempurnakan “bangunan pengetahuan” yang terus tumbuh, sehingga generalisasi dapat 

dibuat untuk populasi setting (Denzin dan Lincoln: 2009: 140). 

Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk mengevaluasi hubungan antar variabel 

yang hasilnya akan menyatakan hubungan signifikansi antar variabel tersebut. Dalam ajaran 

positivisme dinyatakan bahwa puncak pengetahuan manusia dibangun berdasarkan fakta empirik 

yang teramati, terukur, teruji, terulang dan teramalkan, dan karenanya bersifat sangat kuantitatif. 

Implikasinya, semua ilmu pengetahuan harus berada di bawah payung positivistik bila ingin 

dinyatakan ilmiah. 

1.5.2 State of The Art 

Fenomena tentang pengaruh media terhadap peniruan perilaku atau imitasi sudah terjadi 

sejak lama, misalnya ketika para remaja mengadaptasi bahasa gaul sesuai dengan era dan 

masanya, atau ketika banyak wanita meniru gaya rambut Marilyn Monroe pada masa 

kejayaannya. Berbagai penelitianpun telah dilakukan untuk membuktikan adanya korelasi dan 

pengaruh media massa terhadap perilaku remaja, beberapa diantaranya adalah: 

a. Hubungan Intensitas Menonton Tayangan Drama Seri Korea di Televisi dan Motif 

Menonton Tayangan Drama Seri Korea di Televisi dengan Perilaku Berpakaian Remaja. 

Hasil penelitian dari Deansa Putri (2013: vi) ini menggunakan teori powerfull effect 

dan didukung dengan teori pembelajaran social dari Bandura. Penelitian ini menunjukkan 

hasil yang signifikan antar variabelnya. Dalam hasil penelitian dikatakan bahwa 

tingginya intensitas menonton tayangan drama seri korea di televisi akan diikuti pula 

dengan perilaku berpakaian yang dianggap modis pada remaja. Responden dengan 

intensitas menonton yang tinggi akan lebih mudah terpengaruh dan berperilaku seperti 
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apa yang ditampilkan pada drama tersebut. Selain itu, ragam motif menonton tayangan 

drama korea di televisi akan diikuti dengan perilaku berpakaian modis dikalangan remaja, 

karena remaja cenderung ingin menjadi seperti idolanya dan juga mengikuti trend yang 

sedang terjadi pada saat itu. 

b. Hubungan antara Intensitas Menonton Tayangan Hiburan Korea dengan Bentuk-Bentuk 

Perilaku Modelling pada Remaja. 

Hasil penelitian dari Ayu Nurvitasari (2012: vi) ini menggunakan teknik incidental 

sampling dalam pengumpulan datanya dengan melakukan penggunaan skala intensitas 

menonton tayangan hiburan korea dan skala perilaku modelling. Metode analisa yang 

digunakan adalah product moment dari Karl Pearson. Penelitian ini menunjukan hasil 

bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara intensitas menonton tayangan hiburan 

korea dengan bentuk-bentuk modelling pada remaja. Hasil juga menunjukkan 44% dari 

responden melakukan modelling karena dipengaruhi oleh tayangan hiburan korea, 

sementara 56% sisanya melakukan modelling karena dipengaruhi oleh factor lainnya. 

c. Pengaruh Tayangan Reality Show Raja Gombal di Trans7 terhadap Perilaku Imitasi 

Bahasa Gaul (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2009). 

Hasil penelitian dari Selpi Sari Ayu (2012: vi-vii) ini menggunakan Modelling 

Theory atau teori peniruan dari Defleur (1989). Penelitian ini berhasil membuktikan 

bahwasanya terdapat ada pengaruh signifikan antara tayangan reality show Raja Gombal 

yang ditayangkan oleh stasiun televisi Trans7 terhadap perilaku imitasi bahasa gaul 

sebesar 78,8% pada mahasiswa dan mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan 2009. 
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d. Analisa Gaya Hidup Remaja Dalam Mengimitasi Budaya Pop Korea Melalui 

Televisi 

Hasil penelitian dari Olivia M Kaparang (2013: viii) ini menggunakan metode 

deskriptif sehingga realita akan pengimitasian budaya digambarkan secara apa adanya. 

Dalam penelitian tersebut budaya pop Korea sangat terlihat mulai mendominasi remaja 

SMA Negeri 9, Manado dan tampak jelas mereka mulai meninggalkan budaya Indonesia 

sebagai pegangan hidup keseharian. Mereka bahkan rela menghabiskan banyak waktu 

untuk memperoleh informasi mengenai budaya ini dibandingkan budaya sendiri. Oleh 

karena itu, peran orang tua sangat dibutuhkan sebagai sarana controlling dari perilaku 

yang dilakukan pada remaja. 

Hal baru yang akan disampaikan pada penelitian ini adalah pertama, tayangan yang 

dipilih berupa variety show, bukan drama maupun korean-pop (K-Pop), yang bertajuk Running 

Man dan dikenal telah memiliki kesuksesan selama lebih dari 6 tahun belakangan. Juga yang 

akan diteliti adalah mengenai intensitas komunikasi peer group dan identifikasi perilaku gaya 

hidup yang dilakukan oleh remaja Indonesia setelah menyaksikan tayangan variety show 

Running Man tersebut. 

1.5.3 Hubungan Intensitas Menonton Tayangan (Running Man) dengan Perilaku 

Identifikasi Gaya Hidup 

Era globalisasi mendorong pesatnya perkembangan teknologi dan informasi dengan lebih 

cepat, hal ini dikarenakan teknologi media massa terutama internet yang membuat pertukaran 

informasi dapat dilaksanakan secara cepat tanpa memikirkan jarak. Menurut pendapat Laquey 

(dalam Ardianto dan Erdinaya, 2004: 143), yang membedakan internet dari teknologi 
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komunikasi tradisional adalah tingkat interaksi dan kecepatan yang dapat dinikmati pengguna 

untuk menyiarkan pesannya. Menurut Ardianto dan Erdinaya (2004: 144), media massa adalah 

perkakas sempurna untuk menyiagakan dan mengumpulkan sejumlah besar orang secara 

elektronis. Informasi mengenai suatu peristiwa tertentu dapat ditransmisikan secara langsung, 

sehingga membuatnya dianggap menjadi suatu wadah yang sangat efektif dalam penyebaran 

berita. Selain itu, media massa juga unggul dalam menghimpun berbagai orang, karena geografis 

tak lagi menjadi pembatas. Terutama dengan berkembangnya internet, berbagai orang dari 

negara dan latar belakang yang berbeda dapat saling bergabung berdasarkan kesamaan minat dan 

motifnya. 

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi melalui internet, mulai 

bermunculan juga media massa yang kini sangat diminati oleh sebagian besar masyarakat 

modern. Hal ini dikarenakan pertukaran informasi melalui media massa menjadi lebih mudah 

dan juga mencakup jangkauan yang lebih luas. Menurut Morrisan (2013: 1), dari perspektif 

budaya, media massa telah menjadi acuan utama untuk menentukan definisi-definisi terhadap 

suatu perkara, dan media massa memberikan gambaran atas realita sosial. Media massa juga 

menjadi perhatian utama masyarakat untuk mendapatkan hiburan dan menyediakan lingkungan 

budaya bersama bagi semua orang. 

Menambahkan pendapat Morrisan (2013: 12), terdapat model-model dalam komunikasi 

massa, salah satunya adalah model publisitas yang berarti tujuan utama media massa tidak hanya 

untuk mengirimkan informasi tertentu atau menyatukan masyarakat dalam suatu ekspresi yang 

bersifat budaya, kepercayaan, atau nilai-nilai tertentu, tetapi juga untuk sekedar menangkap atau 

menahan perhatian orang atas suara dan gambar. Menurut Rakhmat (2012: 238), tujuan setiap 

orang dalam penggunaan media tentunya sangat berbeda-beda. Hal ini juga yang 
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melatarbelakangi perbedaan penonton dalam memberikan reaksi akan suatu media. Dengan 

demikian, individu yang berbeda dapat menggunakan pesan-pesan media yang sama untuk 

berbagai tujuan dan maksud yang berbeda, sehingga efek media massa juga berlainan pada tiap 

individu. Rakhmat juga menambahkan bahwa motif adalah merupakan dorongan, keinginan, 

hasrat dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu 

(2012: 36).  

Audiens memiliki sejumlah alasan dan berusaha mencapai tujuan tertentu dalam 

penggunaan media. McQuail (dalam Morissan, 2013: 78) mengemukakan empat alasan mengapa 

audiens menggunakan media, yaitu: 

a. Pengalihan (diversion): yaitu melarikan diri dari rutinitas atau masalah sehari-hari. 

b. Hubungan Personal: hal ini terjadi ketika orang menggunakan media sebagai 

pengganti teman. 

c. Identitas Personal: sebagai cara untuk memperkuat nilai-nilai individu. 

d. Pengawasan (surveillance): yaitu informasi mengenai bagaimana media membantu 

individu mencapai sesuatu. 

Jika media dirasakan dapat memenuhi salah satu atau bahkan beberapa tujuan yang 

dimiliki seseorang dalam menggunakan media, maka masyarakat akan terus menggunakan dan 

mencari media tersebut agar dapat memenuhi kebutuhannya. Kegiatan berulang dimana 

masyarakat mencari media dikarenakan dirasakan adanya tujuan yang dapat dipenuhi oleh media 

tersebut disebut intensitas. Menurut Nurkholif Hazim (Putri, 2005: 27), intensitas adalah 

kebulatan tenaga yang dikerahkan untuk suatu usaha. Jadi intensitas secara sederhana dapat 

dikatakan sebagai suatu usaha yang dilakukan seseorang dengan penuh semangat untuk 

mencapai tujuan. Sehingga, intensitas menonton tayangan pada sebuah media massa inilah yang 

nantinya akan mempengaruhi aspek kognitif hingga aspek behavioral seseorang. Menambahkan 
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dari Burhan Bungin (Putri, 2001: 125-126), bahwa intensitas atau frekuensi remaja dalam 

menonton sebuah tayangan dapat mempengaruhi besarnya sebuah tayangan terhadap perilaku 

remaja, begitu juga dengan keadaan sebaliknya, semakin rendah intensitas remaja dalam 

menyaksikan sebuah tayangan, maka akan semakin kecil juga pengaruh yang diberikan oleh 

tayangan tersebut. Sehingga, intensitas menonton tayangan variety show tersebut juga memiliki 

peran yang penting dalam pengambilan keputusan penerapan gaya hidup pada remaja. 

1.5.4 Hubungan Intensitas Komunikasi Peer Group dengan Perilaku Identifikasi 

Gaya Hidup 

Manusia dalam kehidupan sehari-harinya memiliki kebutuhan-kebutuhan baik yang 

berupa primer maupun sekunder. Setelah kebutuhan primer terpenuhi, manusia sebagai makhluk 

sosial akan mulai mencoba memenuhi kebutuhan sekundernya. Kebutuhan yang hendak dipenuhi 

manusia setelah memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup menurut Abraham Maslow 

disebut juga sebagai kebutuhan psikologis (Beebe & Masterson, 1994: 46). Kebutuhan-

kebutuhan ini meliputi Belongingness Need, Esteem Need, dan Self-Actualization need. 

Belongingness need merujuk pada rasa memiliki atau rasa kepemilikan akan sebuah kelompok. 

Esteem need merujuk kepada perasaan bahwa seseorang tidak hanya menjadi satu bagian dari 

kelompok, tetapi juga dihargai dalam kelompok tersebut. Sementara self-actualization need 

merujuk kepada perasaan bagi seseorang untuk merasa mampu dan dapat bermanfaat bagi orang 

lain. Komunikasi peer group sangat berpengaruh dalam usia dan tumbuh kembang remaja. 

Seiring dengan berkembangnya remaja, mereka akan lebih banyak bertemu dengan teman 

sebayanya di sekolah maupun lingkungan sekitaran lainnya. 

Semakin banyak kesamaan yang dimiliki remaja dengan peer groupnya, semakin besar 

pula kemungkinan terdapatnya nilai-nilai yang ditukarkan. Dalam penggunaan bahasa sekalipun, 
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seringkali remaja dengan santai menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi namun hanya 

menggunakan cara berkomunikasi tersebut dengan peer groupnya, namun tidak dengan remaja 

lain yang bukan bagian dari peer groupnya. Liliweri (2007: 132-134) Dalam studi kebudayaan 

(culture) berpendapat bahwa, bahasa ditempatkan sebagai sebuah unsur penting selain unsur-

unsur lain seperti sistem pengetahuan, mata pencaharian, adat istiadat, kesenian, sistem peralatan 

hidup dan lain-lain. Bahkan bahasa dapat dikategorikan sebagai unsur kebudayaan yang 

berbentuk non material selain nilai, norma, dan kepercayaan (belief). Tidak bisa dipungkiri salah 

satu unsur penting kebudayaan adalah bahasa, yakni sistem kodifikasi kode dan simbol baik 

verbal maupun nonverbal, demi keperluan komunikasi manusia (Liliweri, 2007: 108).  

Sebuah kelompok sosial terbentuk karena adanya kesamaan dalam setiap anggota. 

Charles Horton Cooley (dalam Rakhmat, 2012: 140) mengatakan bahwa kelompok primer adalah 

suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati 

dalam asosiasi dan kerja sama. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggota-

anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati kita. Jalaludin 

Rakhmat membedakan kelompok ini berdasarkan karakteristik komunikasinya : 

- Kualitas komunikasi pada kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam, 

artinya menembus kepribadian kita yang paling tersembunyi, menyingkap unsur-

unsur backstage (perilaku yang kita tampakkan dalam suasana pribadi saja). Meluas, 

artinya sedikit sekali kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. 

Pada kelompok sekunder komunikasi bersifat dangkal dan terbatas. 

- Komunikasi kelompok primer lebih menekankan aspek hubungan daripada aspek isi, 

sedangkan kelompok primer adalah sebaliknya.  
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- Komunikasi kelompok primer cenderung informal, sedangkan kelompok sekunder 

formal.  

- Komunikasi pada kelompok primer bersifat personal, sedangkan kelompok sekunder 

nonpersonal. 

- Komunikasi kelompok primer cenderung ekspresif, sedangkan kelompok sekunder 

instrumental. 

Peer group dapat digolongkan dalam kategori kelompok primer karena sifatnya yang 

lebih intim dan kesamaan tujuan yang hendak dicapai. Informasi akan lebih mudah tersebar 

melalui rekan pertemanan sebaya/peer group pada remaja yang dewasa ini semakin banyak yang 

dipersatukan karena ketertarikan mereka terhadap K-Pop atau Hallyu. Informasi tersebut 

meliputi bahasa, nilai, dan norma yang ditukarkan dalam peer group merekapun sangat akrab 

dengan dunia Hallyu. Sehingga seiring dengan diterimanya tayangan Korea di hampir seluruh 

penjuru dunia, bahasa dan kebudayaan Korea juga menjadi sebuah poin penting yang juga ikut 

ditransmisikan keseluruh dunia melalui gelombang Hallyu. Melalui peer group-nya remaja akan 

lebih mudah memilih dan mengikuti apa yang dianggap senilai dengan teman-temannya tersebut, 

sehingga peer group dapat dihubungkan dengan pengambilan keputusan mengenai gaya hidup 

yang diambil oleh remaja. Remaja akan cenderung ingin merasa diterima oleh peer group-nya, 

oleh karena itu remaja akan beradaptasi dan melakukan hal-hal yang dianggap sesuai agar bisa 

diterima menjadi bagian dari sebuah peer group (2004: 83). 

Perilaku tersebut menggambarkan sesuatu yang tidak rasional dan bersifat kompulsif 

sehingga secara ekonomis menimbulkan pemborosan dan inefisiensi biaya. Sedangkan secara 

psikologis menimbulkan kecemasan dan rasa tidak aman. James F. Engel (dalam Mangkunegara, 

2002: 3), mengemukakan bahwa perilaku konsumtif dapat didefinisikan sebagai tindakan-
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tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan 

barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan 

menentukan tindakan-tindakan tersebut. Pendapat di atas berarti bahwa perilaku membeli yang 

berlebihan tidak lagi mencerminkan usaha manusia untuk memanfaatkan uang secara ekonomis 

namun perilaku konsumtif dijadikan sebagai suatu sarana untuk menghadirkan diri dengan cara 

yang kurang tepat. Konsumen dalam membeli suatu produk bukan lagi untuk memenuhi 

kebutuhan semata-mata, tetapi juga keinginan untuk memuaskan kesenangan. Keinginan tersebut 

seringkali mendorong seseorang untuk membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Hal 

ini dapat dilihat dari pembelian produk oleh konsumen yang bukan lagi untuk memenuhi 

kebutuhan semata tetapi juga keinginan untuk meniru orang lain yaitu agar mereka tidak berbeda 

dengan anggota kelompoknya atau bahkan untuk menjaga gengsi agar tidak ketinggalan jaman. 

Berdasarkan definisi di atas, maka dalam perilaku konsumtif Tambunan (dalam 

Mangkunegara, 2002: 8) berpendapat ada tiga aspek mendasar yang menjadi ciri-ciri dari 

perilaku konsumtif, yaitu: 

a. Adanya suatu keinginan mengkonsumsi secara berlebihan. 

b. Pemborosan. Perilaku konsumtif yang memanfaatkan nilai uang lebih besar dari nilai 

produknya untuk barang dan jasa yang bukan menjadi kebutuhan pokok. Perilaku ini 

hanya berdasarkan pada keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya 

kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan yang maksimal. 

c. Inefisiensi Biaya. Pola konsumsi seseorang terbentuk pada usia remaja yang biasanya 

mudah terbujuk rayuan iklan, suka ikut-ikutan teman, tidak realistis, dan cenderung boros 

dalam menggunakan uangnya sehingga menimbulkan inefisiensi biaya. 
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1.5.6 Hubungan Intensitas Menonton Tayangan Variety Show Korea (Runningman) 

dan Intensitas Komunikasi Peer Group dengan Perilaku Identifikasi Gaya Hidup 

pada Remaja. 

Remaja merupakan salah satu dalam kehidupan dimana seseorang akan melewati fase 

puber. Menurut Soekanto (2004: 51), remaja memiliki ciri-ciri terdapatnya perkembangan taraf 

intelektualitas (dalam artian netral) untuk mendapatkan identitas diri. Hal ini menggambarkan 

bahwa secara psikologis, remaja cenderung lebih mudah dalam melakukan tindakan identifikasi 

dikarenakan remaja masih mencari jati diri. Remaja juga memiliki beberapa masalah pribadi, 

diantaranya adalah masalah penampilan (cara berpakaian) dan penyerasian sosial (pergaulan 

dengan teman sebaya, gaya hidup), oleh sebab itu remaja yang termasuk dalam kriteria cukup 

matang pemikirannya untuk memilih apa yang diinginkannya untuk dilakukan, dibatasi usianya 

dalam 17 tahun sampai dengan 23 tahun (Soekanto, 2004: 50-51). Gaya hidup menurut Kotler 

(2009:192) Gaya Hidup merupakan pola hidup seseorang di dunia yg iekspresikan dalam 

aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan “keseluruhan diri seseorang” dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup menggambarkan seluruh pola seseorang dalam 

beraksi dan berinteraksi di dunia.  

Menurut Assael (2007:89) gaya hidup merupakan “A mode of living that is identified by 

how people spend their time (activities), what they consider important in their environment 

(interest), and what they think of themselves and the world around them (opinions)”. Secara 

umum bisa diartikan sebagai suatu gaya hidup yg dikenali dengan bagaimana orang 

menghabiskan waktunya (aktivitas), apa yg penting orang pertimbangkan pada lingkungan 

(minat), dan apa yg orang pikirkan tentang diri sendiri dan dunia di sekitar (opini).  
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Remaja juga menjadi subjek utama dimana kalangan inilah yang paling mudah belajar, 

sehingga menjadi sasaran utama media massa terutama internet. Setiap penelitian mengenai 

komunikasi massa selalu didasarkan pada asumsi bahwa media massa memiliki pengaruh 

terhadap audience. Seperti pada penelitian ini yang memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan 

antara intensitas menonton tayangan variety show Korea (Runningman) dan intensitas 

komunikasi peer group dengan perilaku identifikasi gaya hidup pada remaja. Dalam penelitian 

ini, peneliti mengangkat variabel terikat yang berbeda dari penelitan-penelitian sebelumnya 

yakni perilaku identifikasi gaya hidup pada remaja, sedangkan dari teori yang membedakan 

adalah Teori Modeling dari Albert Bandura dan Teori Kelompok Rujukan dari Kelley & Merton. 

Perundingan mengenai efek media massa diawali dari awal tahun 1930, media baru, film 

dan radio dipercayai sebagai hal yang membantu dalam pembentukan opini publik (McQuail, 

2005: 456). Teori yang menjelaskan efek tersebut adalah Teori Stimulus Respons (S-R Theory). 

Menurut teori tersebut, bahwa kegiatan mengirimkan pesan, sama halnya dengan menyuntikkan 

obat yang bisa langsung masuk ke dalam jiwa penerima pesan. Sedemikian dahsyatnya efek 

media pada manusia. Komunikasi massa dianggap berhasil mempengaruhi masyarakat mulai dari 

efek kognitif (pengetahuan), afektif (emosional dan perasaan) dan behavioral (perubahan pada 

perilaku). Namun pada awal tahun 1950-an, teori ini dites kembali dan memberikan hasil bahwa 

pada dasarnya, efek yang ditimbulkan oleh media tersebut mulai nampak tidak memberikan efek 

apapun. Kondisi ini diawali oleh upaya militer Amerika yang berusaha mendoktrin masyarakat 

untuk mendukung mereka di perang dunia ke-2. Namun upaya ini tidak berhasil, dan saat itu 

efek media dianggap sebagai Efek Terbatas atau Limited Effects (McQuail, 2005: 456). Efek 

kekuatan dari media kembali ditemukan pada tahun 1970-an, dimana timbul paham bahwa efek 

dari media tidak akan pernah bisa berdiri sendiri, karena ada beberapa faktor yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kognitif
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mempengaruhinya. Karena saat masyarakat menerima pesan, mereka tidak langsung 

menerimanya, namun menyaring pesan tersebut, dengan berpikir dan mempertimbangkannya. 

Karena masih ada faktor pribadi dan faktor sosial, yang menentukan seberapa besar efek media 

massa pada perubahan sikap dan prilaku manusia (McQuail, 2005: 460). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Bagan Perkembangan Efek Media Massa (Rakhmat, 2012: 194). 

Pada abad ini revolusi komunikasi telah terjadi, hal ini lebih dikenal dengan The 

Communication Explosion (Rakhmat, 2012: 199). Munculnya media online dalam kehidupan 

manusia memang menghadirkan suatu situasi dan kondisi baru bagi kehidupan manusia, 

khususnya dalam proses komunikasi dan informasi yang bersifat massa dan mencakup 

masyarakat luas. Media massa adalah perpanjangan dari alat indera kita, dalam artian kita dapat 

memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang tidak kita alami secara langsung 

(McLuhan, dalam Rakhmat, 2012: 222). Suatu proses komunikasi massa berjalan melalui 

beberapa tahapan, dimana komunikator menggunakan media untuk menyampaikan pesan secara 

cepat, dengan jangkauan luas, dan berkelanjutan untuk menciptakan makna yang heterogen 

dalam upaya mempengaruhinya melalui berbagai macam cara. Pengertian pengaruh itu sendiri 

adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh audience setelah 
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menerima pesan. Bersamaan dengan jalannya proses penyampaian isi pesan media massa kepada 

penonton, maka isi pesan akan diinterpretasikan secara berbeda-beda oleh penonton. 

Penerima pesan atau penonton dalam hal ini digambarkan sebagai penerima efek dan 

dianggap mampu merubah perilakunya lantaran ketertarikan dalam mengulangi tindakan dari apa 

yang disaksikannya dalam realita sosial maupun melalui media. Tindakan yang mengulangi 

kembali perilaku orang lain berdasarkan apa yang telah diamati dinamakan dengan ‘modeling’ 

yang meliputi empat tahapan proses (Bandura, dalam Morissan 2013: 102), yaitu: 

a. Perhatian 

Seseorang harus memberikan perhatian penuh dan cermat terhadap setiap tindakan 

atau perilaku orang lain yang ingin ditiru atau dicontohnya (model) agar ia dapat 

melakukan tindakan sebagaimana yang dilakukan model itu.  

b. Ingatan 

Perilaku atau tindakan yang dijadikannya model harus diingat-ingat dan disimpan 

untuk dapat dipergunakan lagi dikemudian hari. Orang menyimpan informasi yang 

diterima dalam ingatannya dengan menggunakan simbol-simbol (representasi 

simbolik) yang selanjutnya diubah menjadi tindakan. 

c. Reproduksi Tindakan 

Pada awalnya, melakukan tindakan (motor reproduction) sulit dilakukan dan sering 

menimbulkan kesalahan karena orang yang baru belajar harus memikirkan 

keseluruhan langkah-langkah tindakan yang harus dilakukan untuk bisa melakukan 

suatu hal. 

 

 



24 
 

d. Motivasi  

Perilaku meniru orang lain sangat ditentukan oleh faktor motivasi yang dimiliki orang 

yang meniru. Orang akan meniru tindakan atau perilaku orang lain yang dinilainya 

lebih dapat memberikan keberhasilan. Terdapat 3 jenis situasi yang dapat 

memberikan dorongan kepada seseorang sehingga ia termotivasi untuk meniru 

perilaku orang lain: 

- Hasil positif melalui tindakan langsung 

- Pengamatan terhadap tindakan orang lain dan akibat yang ditimbulkannya 

- Dan evaluasi berdasarkan nilai personal atau standar perilaku. 

Menurut DeFleur dan Rokeach (Morissan, 2013: 86), derajat ketergantungan terhadap 

media merupakan kunci dalam memahami kapan dan mengapa pesan media massa dapat 

mengubah kepercayaan, perasaan dan perilaku audien. Salah satu faktor yang dapat menentukan 

ketergantungan seseorang terhadap media adalah apabila media tersebut dapat memenuhi 

sejumlah kebutuhannya sekaligus dibandingkan dengan media yang hanya mampu memenuhi 

salah satu kebutuhan saja.  

Seperti dinyatakan Donald K Robert (Schramm dan Roberts, dalam Rakhmat, 2012: 216), 

pendekatan pertama mengenai efek media massa adalah bahwa efek hanyalah “perubahan 

perilaku manusia setelah diterpa pesan media massa”. Sementara itu, pendekatan kedua 

dikemukakan oleh Steven M Chaffee (Wilhoit dan Harold de Bock, dalam Rakhmat, 2012: 216) 

yaitu adalah melihat jenis perubahan yang terjadi pada diri khalayak komunikasi massa — 

penerimaan informasi, perubahan perasaan atau sikap, dan perubahan perilaku; atau dengan 

istilah lain, perubahan kognitif, afektif, dan behavioral. 
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Gerbner (Rakhmat, 2012: 247) mengembangkan sebuah paham dimana sebuah tayangan 

pada media massa juga berfungsi untuk menanamkan ideologi. Anggapan ini mengacu pada 

penonton sebuah tayangan, dan dampak tersebut akan berdampak pula pada seluruh budaya kita. 

Penonton sebuah tayangan yang digolongkan sebagai heavy viewers (penonton berat) akan 

sangat mempercayai bahwa apa yang disaksikan pada tayangan tersebut sebenarnya adalah 

kenyataan yang sesuai dengan realitas sosial. Sementara penonton yang tergolong light viewers 

tidak terpengaruh sejauh itu. Usaha untuk menganalisis akibat-akibat dari penanaman ideologi 

ini disebut cultivation analysis. Asumsi akhir yang didapatkan dari paham Gerbner ini adalah 

semakin sering seseorang menonton suatu tayangan (intensitas), maka akan semakin mirip 

persepsinya tentang realitas sosial yang ditayangkan tersebut (Nurudin, 2014: 166-168). Disini, 

Gerbner mengembangkan konsep mainstreaming (Rakhmat, 2012: 247) yang berarti bahwa cara 

penonton mengikuti arus sebuah tayangan. Mainstreaming dimaksudkan sebagai kesamaan di 

antara penonton berat (heavy viewers) pada berbagai kelompok demografis, dan perbedaan dari 

kesamaan itu pada penonton ringan (light viewers). Sehingga menghasilkan asumsi bahwa 

ideologi yang diterima oleh penonton ringan (light viewers) tidak akan terpengaruh sejauh 

penonton berat (heavy viewers). Hal ini dikarenakan heavy viewers memandang tayangan yang 

ditonton sebagai sebuah realitas, sementara light viewers hanya memandangan tayangan yang 

ditonton sebagai sebuah tayangan biasa, tanpa memandangnya sebagai sebuah realitas. Apabila 

tayangan yang disajikan media massa memiliki kecocokan dengan apa yang disaksikan 

penontonnya pada realitas lingkungannya, daya penanaman ideologi dari media massa tersebut 

akan makin kuat, Gerbner menyebutnya sebagai resonance.  

Menambahkan dari Rakhmat (2012: 214), Teori Peniruan (Modeling Theories) hampir 

sama dengan teori identifikasi yang memandang manusia sebagai makhluk yang selalu 
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mengembangkan kemampuan afektifnya. Akan tetapi berbeda dengan teori lainnya, teori 

peniruan ini lebih menekankan pada orientasi eksternal dalam pencarian gratifikasi. Teori ini 

menggambarkan penonton secara otomatis cenderung berempati dengan perasaan orang-orang 

yang diamatinya pada sebuah tayangan dan meniru perilakunya. Teori ini berasumsi bahwa 

sosok pada tayangan tersebut dianggap sebagai model yang nantinya akan diikuti oleh 

penontonnya. Hal ini dilatar belakangi oleh tampilan media massa (seperti radio, televisi, dan 

internet) yang lebih memudahkan penontonnya dalam memperhatikan apa yang dilakukan oleh 

pengisi acara yang dianggap sebagai model tadi, tidak seperti media cetak, sehingga menjadi 

lebih mudah dicontoh. Teori peniruan inilah yang dapat menggambarkan mengenai mengapa 

media massa begitu berperan dalam menyebarkan suatu hal misalnya seperti cara berpakaian, 

berbicara, maupun berperilaku. 

Albert Bandura menjelaskan bahwa dirinya memiliki argumentasi bahwa manusia meniru 

perilaku yang dilihatnya, dan proses peniruan ini terjadi melalui dua acara, yaitu imitasi dan 

identifikasi (Morissan, 2001: 98). Dalam prakteknya, remaja sering kali merasa bergantung 

dengan tayangan di media massa yang membuatnya merasa memenuhi kebutuhannya, sehingga 

intensitas menyaksikan tayangan pun menjadi meningkat dan penonton tersebut menjadi 

kalangan heavy viewers yang memiliki tingkat kepercayaan akan realitas sosial tersebut menjadi 

tinggi dan ketertarikan untuk menjadi sama seperti idola dalam tayangan yang disaksikan 

tersebut menjadi meningkat, dan akhinrya menyebabkan perubahan perilaku baik secara imitasi 

maupun identifikasi. Menurut Woodworth (Morissan, 2001: 106), terdapat 3 karakteristik yang 

menjadi penyebab dari timbulnya penerapan perilaku, yaitu: 

a. Intensitas; menyangkut lemah dan kuatnya dorongan sehingga menyebabkan individu 

berperilaku tertentu. 
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b. Pemberi Arah; mengarahkan individu dalam menghindari atau melakukan suatu 

perilaku tertentu. 

c. Persistensi; atau kecenderungan untuk mengulang perilaku secara terus menerus. 

Hal ini dapat diperkuat dengan penjelasan dari Teori Kelompok Rujukan (Reference 

Group Theory) yang dikemukakan oleh Kelley & Merton. Teori ini beranggapan bahwa 

kelompok rujukan memiliki tiga fungsi yaitu (1) fungsi komparatif, untuk mengukur dan menilai 

keadaan dan status yang dimiliki sekarang; (2) fungsi normatif, untuk menunjukkan norma-

norma dan sikap yang harus dimiliki; dan (3) fungsi perspektif, untuk memberikan cara pandang 

seperti mendefinisikan situasi, mengorganisasikan pengalaman, dan memberikan makna pada 

berbagai hal yang dihadapi. Sesuai pendapat Woodworth diatas, peer group seringkali dipahami 

sebagai pemberi arah yang membantu remaja dalam menghindari atau suatu perilaku tertentu. 

Dari sini, lahir definisi kelompok yang digunakan sebagai alat ukur (standar) untuk menilai diri 

sendiri atau untuk membentuk sikap. Dalam konteks ini peer group dijadikan sebagai tolak ukur 

akan bagaimana remaja harus bersikap agar dapat diterima dan menjadi lebih baik lagi dalam 

pergaulan sehari-hari. Para ahli persuasi menyadari peranan kelompok rujukan dalam 

memperteguh atau merubah sikap dan perilaku. Menurut Baron dan Byrne (Rakhmat, 2012: 

147), “Social influence occurs whenever our behavior, feelings, or attitudes are altered by what 

others say or do.” Singkatnya, perubahan perilaku yang dilakukan oleh individu terjadi karena 

adanya pengaruh sosial (social influences).  

Jelasnya, bahwa remaja seringkali masih mencari jati diri. Hal ini dilakukan melalui 

tokoh atau model yang ada pada sebuah tayangan untuk dijadikan panutan dalam berperilaku 

maupun berpenampilan, maka remaja akan lebih mudah mengingat dan memperhatikan perilaku 

model yang dilihatnya pada sebuah tayangan sehingga akan terdorong untuk menjadi sama atau 
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mengikuti perilaku yang dilakukan oleh idolanya pada tayangan. Disamping itu, peer group juga 

memiliki peran dalam menentukan apa saja yang layak diikuti dan sejauh mana perilaku 

identifikasi gaya hidup dilakukan, sehingga remaja akan berusaha merubah sikapnya agar dapat 

diterima dan menjadi sama dengan kelompok rujukan yang menjadi peer group-nya tersebut. 

Berdasarkan kerangka teori diatas dapat digambarkan geometri hubungan antar variabel 

seperti berikut: 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1.4 Geometri Hubungan antar Variabel. 

1.6 Hipotesis 

 Terdapat hubungan korelasi antara variabel intensitas menonton tayangan 

variety show running man (X1) dengan perilaku identifikasi gaya hidup 

(Y) pada remaja usia 18-22 tahun di Kota Semarang. 

 Terdapat hubungan korelasi antara variabel komunikasi peer group (X2) 

dengan perilaku identifikasi gaya hidup (Y) pada remaja usia 18-22 tahun 

di Kota Semarang. 

 Terdapat hubungan korelasi antara variabel intensitas menonton tayangan 

variety show running man (X1) dan intensitas komunikasi peer group 

(X2) dengan perilaku identifikasi gaya hidup (Y) pada remaja usia 18-22 

tahun di Kota Semarang. 
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1.7 Definisi Konseptual 

a. Intentsitas menonton televisi artinya tingkat seringnya melihat siaran yang 

ditayangkan dalam televisi dengan tingkat perhatian tertentu dan secara sederhana 

dapat dikatakan sebagai suatu usaha yang dilakukan seseorang dengan penuh 

semangat untuk mencapai tujuan (Hazim dalam Putri, 2005: 27). 

b. Intensitas komunikasi dengan peer group dapat dimaknai sebagai frekuensi kegiatan 

komunikasi yang dilakukan dengan rekan sebaya atau teman satu lingkungan, yang 

dipersatukan karena kesamaan tujuan dan juga interest-nya (Beebe & Masterson, 

1994: 46). 

c. Perilaku identifikasi gaya hidup dalam keseharian remaja, Albert Bandura 

menjelaskan bahwa manusia meniru perilaku yang dilihatnya, dan proses peniruan ini 

terjadi melalui dua acara, yaitu imitasi dan identifikasi (Morissan, 2001: 98). 

Sementara gaya hidup dimaknai sebagai pola kehidupan yang diungkapkan dengan 

aktivitas, minat, dan opini (Machfoedz, 2010: 115). Sehingga identifikasi perilaku 

gaya hidup dapat dimaknai sebagai tindakan remaja dalam melakukan peniruan baik 

secara imitasi maupun identifikasi terhadap apa yang disaksikannya di media massa. 

1.8 Definisi Operasional 

a. Intensitas menonton tayangan variety show Korea (Runningman) yaitu kualitas dan 

kuantitas remaja dalam menyaksikan tayangan variety show Korea (Runningman) 

baik di televisi maupun di media online, diukur dengan indikator: 

- Kuantitas: 

a) Frekuensi, yaitu jumlah menonton tayangan variety show Korea 

(Runningman) dalam tayangan waktu (selama satu minggu) 
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b) Durasi, yaitu lama waktu yang digunakan remaja untuk menonton tayangan 

variety show Korea (Runningman) tiap kali menonton. 

- Kualitas: 

a) Fokus perhatian, yaitu perilaku remaja ketika menonton tayangan variety 

show Korea (Runningman). Dengan tolak ukur: 

 Fokus menyaksikan tayangan variety show Korea (Runningman) saja atau 

sambil melakukan hal lainnya. 

b. Intensitas komunikasi dengan peer group dalam keseharian para remaja, yaitu ukuran 

kuantitas dan frekuensi yang dilakukan oleh remaja dalam berinteraksi dengan 

kelompok referensinya sehari-hari baik dalam dunia nyata, dunia maya, media sosial, 

instant messaging, dan sebagainya. Diukur dengan indikator: 

- Seberapa sering melakukan komunikasi dengan peer group baik secara 

langsung, maupun melewati instant messaging ataupun sosial media lainnya 

setiap harinya. 

- Seberapa sering berkumpul dengan rekan peer groupnya dalam satu minggu. 

- Seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bertemu dengan rekan peer 

groupnya dalam sekali pertemuan. 

- Penggunaan media bagi individu setiap harinya, yaitu sebagai dasar untuk 

mengidentifikasi frekuensi dan cara berkomunikasi dalam suatu media. 

c. Identifikasi perilaku gaya hidup dalam keseharian remaja, yaitu tindakan yang 

dilakukan oleh remaja dalam menerapkan perilaku imitasi dan indentifikasi sesuai 

dengan yang disaksikannya dalam tayangan variety show tersebut. Diukur dengan 

indikator sebagai berikut: 
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a) Pemilihan cara berpakaian pada remaja: 

- Menggunakan sneakers atau running shoes untuk kegiatan sehari-hari 

- Menggunakan snapback, topi, kacamata dan aksesoris kepala lainnya 

- Menggunakan sweater, hoodie, windbreaker, parka, cardigan, jaket kulit, bomber 

jacket, scarf, dan lain sebagainya 

- Menggunakan pakaian dengan detail full print 

- Menggunakan rok atau dress diatas lutut atau legging untuk perempuan, dan 

celana pendek diatas lutut untuk lelaki 

b) Pemilihan pelengkap gaya hidup: 

- Pemilihan merk gadget tertentu, (yang sering digunakan dalam tayangan variety 

show Runningman) 

- Pemilihan hiburan dengan mendengarkan lagu berbahasa Korea 

- Ketertarikan dalam menghadiri acara bertajuk Korea (misalnya konser, fan 

meeting, dll) 

- Penggunaan Bahasa Korea dalam keseharian remaja 

- Penggunaan merek kosmetik yang berasal dari Korea 

- Pengumpulan atribut yang bersangkutan dengan tayangan, baik pembelian di 

Indonesia maupun import langsung dari Korea 

c) Pemilihan makanan pada remaja: 

- Intensitas remaja dalam mengkonsumsi menu makanan yang berasal dari Korea 

- Intensitas remaja dalam mengunjungi restoran Korea yang ada di Indonesia 

(misalnya Mujigae, Chung Gi Wa, Seoul Kitchen, Pat Bing Soo, dsb) 

- Perilaku memproduksi atau memasak sendiri masakan Korea di rumah 
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- Perilaku membeli jenis makanan instan yang berasal dari Korea (misalnya 

ramyeon, gimbap, ice cream, jjajjangmyeon, dan lain sebagainya) 

- Mengkonsumsi Samyang, sebagai salah satu makanan asli Korea (bul dak 

bokkemyeon/mie goreng pedas) yang terkenal di Indonesia 

1.9 Metoda Penelitian 

1.9.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini digolongkan dalam tipe penelitian eksplanatif (eksplanatori) dengan metode 

survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian eksplanatori adalah 

jenis penelitian yang bersifat menjelaskan mengenai hubungan antara dua variabel atau 

lebih (Sugiyono, 2009: 36). 

1.9.2 Populasi dan Sampel 

1.9.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia 18-22 tahun yang 

pernah menonton tayangan variety show Korea (Runningman) dan berdomisili 

di Kota Semarang. Pemilihan usia tersebut didasarkan pada rasa keingin tahuan 

dari remaja yang sedang tinggi-tingginya, sehingga masih sering mencari 

pedoman untuk diikuti gaya hidup dalam kesehariannya. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemungkinan perilaku imitasi akan lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan usia lainnya. 
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1.9.2.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah remaja yang pernah menonton tayangan 

variety show Korea (Runningman) dengan intensitas > 2 kali dalam sebulan 

melalui televisi atau > 2 kali dalam seminggu melalui media online. Jumlah 

sampel yang diambil dari penelitian ini adalah sebanyak 50 responden. Jumlah 

ini disesuaikan dengan pendapat Rescoe, ukuran sampel yang layak dalam 

penelitian adalah 30-500 dengan ketentuan jika dalam penelitian akan 

melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda), maka 

jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti 

(dalam Sugiyono, 2009: 88). 

1.9.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Metode penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara non random 

sampling atau non probability sampling. Dengan pertimbangan jumlah populasi dalam 

penelitian ini tidak diketahui secara pasti, karena tidak memiliki acuan atau daftar 

populasi yang akurat dan tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai ukuran 

populasi, sehingga tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai peluang atau 

kesempatan yang sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Unsur populasi yang terpilih 

menjadi sampel bisa disebabkan karena faktor lain yang sebelumnya sudah ditentukan 

oleh peneliti. 

Teknik penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan teknik 

purposive sampling, yaitu dengan memilih dan menyesuaikan remaja yang memiliki hak 
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untuk dipilih menjadi responden dengan kategori yang akan dijadikan sampel dan telah 

ditentukan sebelumnya oleh peneliti (Bungin, 2005: 125). 

1.9.4 Jenis dan Sumber Data 

1.9.4.1 Jenis Data 

Data-data pada penelitian pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu 

kuantitatif yang bersifat numerik, dan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam 

penelitian ini jenis data yang akan digunakan adalah jenis data kuantitatif yang bersifat 

numerik dan diambil berdasarkan data angka yang didapat dan diperoleh oleh peneliti 

selama penelitian berlangsung. 

1.9.4.2 Sumber Data 

a) Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama 

di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer diperoleh dari responden 

atau subjek penelitian dari hasil pengisian kuesioner. Kuesioner merupakan 

sejumlah pertanyaan tertulis yang dipergunakan untuk memperoleh informasi 

dari responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti 

dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan adalah mengumpulkan data-data melalui buku yang relevan dengan 

judul penelitian atau literatur lain yang ada di perpustakaan, media internet, atau 
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sumber tertulis lainnya sebagai acuan untuk mendapatkan pengertian dari topik 

permasalahan dalam melakukan penelitian.   

1.9.5 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah skala ordinal. Skala ordinal 

merupakan skala pengukuran yang sifatnya membedakan dan mengurutkan (Bungin, 2005: 106). 

Biasanya dalam skala pengukuran ordinal ini pilihan jawaban akan diurutkan dari paling positif 

hingga paling negatif. Misalnya; sangat sering, sering, jarang, sangat jarang, dan tidak pernah. 

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner. Teknik pengumpulan 

data yaitu pencarian data yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah diinformasikan secara 

tertulis dan disebarkan kepada responden untuk memperoleh data primer, dan dengan bantuan 

panduan observasi berupa checklist (daftar cocok) yang digunakan untuk mengamati variabel 

intensitas komunikasi peer group dan identifikasi perilaku gaya hidup pada remaja.  

1.9.7 Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan instrument penelitian jenis kuesioner dengan sifat yang 

tertutup. kuesioner dapat digunakan apabila responden dapat membaca dengan baik, dan dapat 

mengungkapkan hal-hal yang sifatnya rahasia (Sugiyono, 2009: 121). Keuntungan dari 

penggunaan kuesioner dengan sifat yang tertutup ini dapat dirasakan pada bentuk pilihan ganda 

yang lebih interaktif dan komunikatif, dan responden hanya perlu membaca dan menandai 

pilihannya sesuai dengan pilihan yang sudah disediakan oleh peneliti. 
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1.9.8 Teknik Analisis 

Dalam penelitian ini digunakan analisa data kuantitatif, yaitu menganalisis data yang 

dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan diperoleh dari jawaban kuesioner. Biasanya 

digunakan untuk data yang berjumlah banyak dan mudah diklasifikasikan ke dalam kategori 

sehingga menjadi berstruktur. Alat yang digunakan untuk menganalisa data kuantitatif yang telah 

didapat adalah dengan statistika, untuk kemudian dideskripsikan menggunakan korelasi untuk 

menguji hubungan antara intensitas menonton tayangan variety show Korea (Runningman) 

dengan frekuensi komunikasi peer group dan identifikasi perilaku gaya hidup pada remaja. 

Untuk menguji hubungan antara variabel intensitas menonton tayangan variety show 

Korea (Runningman) dengan variabel identifikasi perilaku gaya hidup oleh remaja dan hubungan 

antara variabel frekuensi komunikasi peer group dengan variabel identifikasi perilaku gaya hidup 

oleh remaja, maka menggunakan uji analisis Koefisiensi Korelasi Rank Kendall,  sedangkan 

untuk menguji dan menjelaskan korelasi antara dua variabel bebas (intensitas menonton 

tayangan variety show Korea runningman dan frekuensi komunikasi peer group) dengan satu 

variabel terikat (identifikasi perilaku gaya hidup pada remaja), menggunakan uji analisis 

Korelasi Konkordansi Rank Kendall. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari 

dua variabel dan skala data variabel yang digunakan adalah skala ordinal dan nominal. 

a. Tabulasi Silang 

Analisis tabel silang atau crosstabs merupakan salah satu analisis korelasional 

yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel dengan minimal 2 variabel yang 

menggunakan skala data dalam kategori nominal atau ordinal (Sarwono, 2009: 78). 
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b. Koefisiensi Korelasi Rank Kendall 

𝜏  = 
𝑆

√
1

2
 𝑁 (𝑁−1) − 𝑇𝑥 .√

1

2
 𝑁 (𝑁−1) − 𝑇𝑦

 

S = Jumlah observasi skor-skor +1 dan -1 semua pasangan 

N = Banyaknya sampel 

Dimana Tx = ½  t . (t-1) dan Ty = ½  t . (t-1) 

t adalah banyaknya observasi berangka sama dalam tiap kelompok angka sama pada 

variabel. 

Adapun ketentuan signifikansi yang ditetapkan dalam Korelasi Rank Kendall, yaitu: 

1. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hubungan dinyatakan signifikan, sehingga Ha 

diterima dan Ho ditolak. 

2. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hubungan dinyatakan tidak signifikan, sehingga 

Ha ditolak dan Ho diterima. 

 

c. Koefisiensi Korelasi Konkordasi Rank Kendall 

Digunakan untuk menguji hubungan antara variabel X1 dan X2 dengan variabel Y. 

𝑊 =  
𝑆

1
𝐾2 . (𝑁3 − 𝑁). 𝐾 𝑇

 

S = Jumlah kuadrat deviasi observasi dari Mean Rj 

K = Banyaknya himpunan ranking perjenjangan 

N = Banyaknya sampel 

T = Faktor-faktor korelasi ranking sama atau banyaknya observasi dalam suatu kelompok 

yang memperoleh angka untuk suatu ranking tertentu. 

 




