
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakan Masalah 

Budaya populer saat ini adalah Korea Music Populer atau yang biasa 

disebut K-pop, yaitu sebuat genre musik yang terdariri dari pop, dance, 

hiphop, R&B, dan electronic music yang berasal dari Korea Selatan. 

Kepopuleran dari K-pop ini tak terlepas dari daya tarik yang dimiliki yaitu 

dance yang enerjik, lyric lagu, style yang keren, musik video yang berbeda,, 

dan arti-artisnya yang tampil rupawan.
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Budaya populer  merupakan efek dari fenomena globalisasi. Menurut 

Anthony Ginddens Globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara 

mendunia sehingga menghubungkan kejadian yang terjadi di satu dengan 

lainnya dan menjadikan perubahan pada keduanya.
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Jika berbicara tentang laki-laki, kita tidak akan lepas dari kata maskulinitas 

atau sebuah kata sifat atau konsep gender yang berhubungan dengan peran 

sosial atau pun perilaku laki-laki. Konsep maskulinitas ini juga salah satu 

pengaruhnya melalui budaya yang dikonstruksi dan di sebarkan melalui 

media kedalam masyarakat. Budaya yang telah mempengaruhi dunia saat ini 

adalah K-pop atau Hallyu. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena 

pengaruh dari Kpop . 
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Saat ini yang sangat berpengaruh di Indonesia adalah musik pop dari 

negeri ginseng tersebut. Menurut didominasikan oleh boyband dan girlband 

yang beranggotakan laki-laki dan perempuan yang maskulin, imut dan unik. 

Beberapa boyband yang memiliki banyak penggemar di Indonesia seperti 

Super Junior, TVXQ, BigBang, BTS, SNSD Shinee dan BlackPink. Para 

penggemar bahkan meniru dari artis-artis yang mereka idolakan, mulai dari 

berpakaian, makeup, bahkan mempelajari bahasa dan lebih menyukai 

makanan Korea Selatan. 

Komunitas King Jogja adalah salah satu komunitas pecinta K-pop yang 

ada di Yogyakarta. Komunitas ini awal terbentuknya adalah dari salah satu 

orang korea yang datang ke Indonesia  pada  tahun 2008 untuk belajar bahasa 

Indonesia di Jakarta. Namun komunitas ini berkembang pesat ke beberapa 

daerah di Indonesia seperti Medan, Palembang, Padang, Jakarta, Bandung, 

Malang, Bali dan salah satunya Yogyakarta.
3
Kegiatan yang berada komunitas 

tersebut yaitu gathering, belajar bahasa Korea, sharing pengalaman yang 

sudah pernah ke Korean, outbond, karaoke, mengikuti even-even yang 

berhubungan dengan korea, menonton film korea di bioskop. 

Pendiri dari komunitas King ini setiap 3 bulan sekali akan datang dari 

korea ke Indonesia untuk acara gathering atau pertemuan dan setiap 

pertemuan pasti akan ada member baru yang ikut komunitas ini. Untuk orang 

yang ingin ikut di komunitas ini harus mengikuti gathing terlebih dahulu agar 

dapat di anggap menjadi member King Yogya. 
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Fans muslimah dari King Jogja tidak akan lepas dari para boyband korea. 

Mereka memiliki Idol-idol yang sangat mereka sukai seperti Super Junior, 

Bigbang, EXO, BTS, CNBlue, Shinee. Bahkan mereka mempunya nama fans 

atau di sebut fandom  seperti Super Junior di sebut ELF, Bigbang di sebut 

VIP, EXO di sebut Exo-L, BTS di sebut Army, CNBlue di sebut, Shinee 

disebut Shawol. Dari nama-nama fans ini menjadikan komunitas setiap 

daerah di Indonesia bahkan tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. 

Salah satu yang jadi daya tarik mereka oleh Boyband tersebut adalah sisi 

maskulinitas yang menjadikan penggemar sangat mengidolakan mereka. 

Penggemar K-pop atau biasa disebut K-popers sangat antusias terhadap 

idolanya. Terutama penggemar wanita yang menganggap idolanya adalah 

segalanya, seperti mencari tahu semua informasi tentang Idol, rela menunggu 

di Air Port, memberi kado atau hadiah, membeli album atau aksesoris yang 

berhubungan dengan Idol mereka, bahkan mengikuti gaya berpakaian dan  

lebih menyukai  makan makanan korea. Termasuk dengan fans muslimah, 

tidak jauh beda dengan apa yang di lakukan penggemar wanita yang lain.  

Dalam Islam Allah mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan seperti 

pada firman-Nya” 

ِجدَ  ُكلَ  ِعندََ ِزينَتَُكنَ  ُخُذواَ  آَدمََ بَنِي يَا َربُواَ  وُكلُواَ  َهس  ِرفُواَ  َولََ َواش  ِرفِينََ يُِحبَ  لََ إِنَّهَُ تُس   ال ُوس 

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) 

masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”
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Fans muslimah berati menggambarkan sosok seorang wanita dengan 

berpakaian tertutup atu sopan  dengan di baluti hijab dikepalanya. Ini menjadi 

ganbaran bahwa wanita tersebut akan membuat batasan-batasan akan kaum 

laki-laki yang bukan muhrimnya. Tetapi dalam fenomena yang terjadi pun 

banyak fans muslimah yang melakukan hal sama dengan fans yang lain. 

Dengan demikian timbullah pertanyaan, bagaimana persepsi fans 

muslimah terhadap maskulinitas boyband korea selatan, dan di pandang 

melalui sudut nilai-nilai Islam. Seperti yang di ketahui bahwasanya para 

boyband korea bukanlah beragama islam. Tetapi masih banyak para fans 

muslimah yang menirukan gaya boyband tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana persepsi fans Muslimah penggemar K-pop terhadap 

Konsep Maskulinitas boyband Korea Selatan? 

2. Bagaimana persepsi fans Muslimah penggemar K-pop terhadap 

Konsep Maskulinitas boybang Korea Selatan di panda dari nilai-

nilai Islam 

3. Apa pengaruh yang di timbulkan dari persepsi fans Muslimah 

penggemar K-pop terhadap Konsep Maskulinitas boyband Korea 

Selatan? 

 

 

 



C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui persepsi fans Muslimah penggemar K-pop terhadap 

Konsep Maskulinitas boyband Korea Selatan? 

2. Mengetahui persepsi fans Muslimah penggemar K-pop terhadap 

Konsep Maskulinitas boybang Korea Selatan di panda dari nilai-

nilai Islam 

3. Mengetahui pengaruh yang di timbulkan dari persepsi fans 

Muslimah penggemar K-pop terhadap Konsep Maskulinitas 

boyband Korea Selatan? 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritik penelitian dapat menjadi sumbangan positif dan 

bermanfaat dalam pengembangan teori-teori yang berkaitan 

dengan persepsi perempuan terhadap boyband Korea. Dan dapat 

menjadi dasar untuk penelitian lain dalam mengadakan penelitian 

yang lebih mendalam. 

2. Secara praktisi dapat memberi pengetahuan yang lebih akan 

fenomenologi, penggambaran serta pandangan Syariat Islam 

tentang mengidolakan manusia. 

 

 

 

 



D. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penjelasan dan pemahaman pada pokok-pokok masalah 

yang akan di bahas, maka peneliti menyusun sistematika skripsi sebagai 

berikut: 

Bab I: Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II: tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori yang berisikan tentang 

tinjauan pustaka, kerangka teori; Budaya dan Fandom; pengertian budaya, 

pengertian fandom. Persepsi; pengertian persepsi, faktor-faktor persepsi, 

Faktor perkembangan Persepsi. Konsep maskulinitas; pengertian 

maskulinitas, Jenis dan ciri khusus maskulinitas, maskulinitas menurut 

pandangan Islam. Psikologis dewasa awal; pengertian dewasa, ciri-ciri umum.  

Bab III : Metode penelitian; Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Lokasi 

Penelitian, Metode Pengumpulan data, Teknik Analisis Data, Pemeriksaan 

Keabsahan. 

Bab IV: hasil dan Pembahasan 

Bab V: Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 


