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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

“Hallyu” atau "Korean Wave" adalah istilah yang diberikan untuk 

tersebarnya budaya pop Korea secara global ke berbagai negara di dunia, 

atau secara singkat mengacu pada globalisasi budaya Korea (Shim, 2006). 

Gelombang budaya pop Korea merupakan fenomena yang menyebar 

dikawasan Asia Tenggara, Cina, dan Jepang. Citra negara Korea semakin 

meningkat karena festival Piala Dunia 2002. Gelombang ini dimulai dengan 

peningkatan popularitas bintang pop Korea di luar negeri yang dalam 

beberapa waktu terakhir diperluas dengan kepopuleran serial drama Korea 

(Korea Tourism Foundation, 2002). 

Berawal dari ketertarikan para pecinta drama dengan soundtrack 

drama yang mereka sukai, semakin lama mereka mulai mencari tahu tentang 

musik pop Korea. Musik pop Korea atau Korean Pop (K-POP) adalah genre 

musik populer asal Korea. Biasanya musik-musik yang masuk kategori 

genre K-POP terinspirasi dari jenis gaya musik lainnya seperti musik pop 

Barat, rock, jazz, R&B, electronic, dan hip-hop. Bentuk lebih modern dari 

genre ini diperkenalkan oleh grup K-pop yang hadir pada 1992, Seo Taiji 

and Boys. Musik-musik yang grup ini sajikan membantu dalam 

pembentukan ulang serta modernisasi skema musik di Korea Selatan.  
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Industri hiburan Korea sekarang sedang berada di puncak 

popularitasnya. Tribunnews.com mengungkapkan jumlah terbesar fans K-

POP saat ini berada di Asia dan Oseania (70,59 juta orang dalam 457 

fanclub), diikuti oleh Amerika (11,8 juta orang di 712 fanclub), lalu Eropa 

(6,57 juta orang di 534 fanclub), dan paling sedikit di Afrika dan Tiur 

Tengah (230 ribu orang di 140 fanclub), 

(http://bangka.tribunnews.com/2019/01/12/penggemar-budaya-korea-

terus-meningkat-boyband-bts-dianggap-pemicu-terbesar, diakses tgl 1 

maret 2019, pukul 21.56 wib). Asia menjadi salah satu penyumbang fans K-

POP terbesar di dunia, sebanyak 70, 59 juta anggota. 

Pada tahun 2012 lalu, lagu Gangnam Style milik Psy salah satu 

penyanyi Korea berhasil meraih posisi teratas billboard 50 mengalahkan 

penyanyi hollywood Taylor Swift. Video yang diunggah di Youtube sejak 

15 Juli 2012, adalah video pertama yang mencapai 500.000.000 viewers 

hanya dalam waktu 3 bulan. Pada 20 September 2012, Gangnam Style 

tercatat dalam Guinness World Records sebagai Most Liked Video in 

Youtube History 

(http://www.guinnessworldrecords.com/news/2012/9/gangnam-style-now-

most-liked-video-in-youtube-history-44977/, diakses 2 maret 2019, 23.45 

wib. Lagu Gangnam Style juga menduduki posisi atas iTunes Charts di 31 

negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Kanada. Sejak 

saat itu K-POP sudah semakin dikenal dunia dan memiliki banyak peminat. 

http://bangka.tribunnews.com/2019/01/12/penggemar-budaya-korea-terus-meningkat-boyband-bts-dianggap-pemicu-terbesar
http://bangka.tribunnews.com/2019/01/12/penggemar-budaya-korea-terus-meningkat-boyband-bts-dianggap-pemicu-terbesar
http://www.guinnessworldrecords.com/news/2012/9/gangnam-style-now-most-liked-video-in-youtube-history-44977/
http://www.guinnessworldrecords.com/news/2012/9/gangnam-style-now-most-liked-video-in-youtube-history-44977/
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Fenomena ini juga sudah tersebar sampai ke masyarakat Indonesia, 

khususnya anak muda. Antusiasme kaum muda akan masuknya K-POP ke 

Indonesia membuat jenis musik ini dapat diterima oleh masyarakat. 

Kemampuan  menari dan menyanyi, lagu yang menarik ditambah dengan 

tampilan yang fashionable, menjadi daya tarik bagi K-POP itu sendiri. Dari 

daya tarik inilah, banyak masyarakat Indonesia yang mencari tahu akan 

jenis musik ini.  

Salah satu produksi K-POP yang paling terkenal ialah idol group 

atau lebih sering didengar boyband/girlband. Biasanya kelompok musik 

beraliran pop atau R&B ini, beranggotakan solois muda berjumlah 3 orang 

atau lebih. Fenomena Idol Group atau boyband/girlband, menjadi salah satu 

daya tarik terbesar masyarakat terhadap K-POP. Kemampuan menari dan 

menyanyi setiap anggotanya serta ditambah wajah yang tampan/cantik, 

membuat masyarakat khususnya kaum muda banyak menyukai bahkan 

sampai terobsesi dengan grup tertentu. Seo Nyeoh Shi Dae (SNSD), 

Bigbang, Super Junior, dan BTS merupakan salah satu produksi idol group 

yang sukses di industri hiburan dunia. 

BTS (Bangtan Seoyeondan/ Bangtan Boys) 방탄소년단 merupakan 

boyband asal Korea Selatan yang saat ini sedang berada di puncak 

popularitas. Dilansir dari sbs.com, BTS menempati posisi pertama di most 

popular idol group 2018 dengan penjualan album mencapai 33,25 milyar 

Korea Won (KRW) atau setara dengan 416,4 trilyun rupiah 

(https://www.sbs.com.au/popasia/blog/2018/08/13/top-10-k-pop-groups-

https://www.sbs.com.au/popasia/blog/2018/08/13/top-10-k-pop-groups-highest-album-revenues-2018-so-far
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highest-album-revenues-2018-so-far, diakses 21 maret 2019, pukul 17.56 

wib). Boyband yang beranggotakan Kim Namjoon sebagai leader, Kim 

Seok Jin, Min Yoon Gi, Jung Heo Seok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan 

Jeon Jongkook ini tengah menjadi pusat perhatian dunia. Prestasi yang 

sudah dicapai boyband ini juga tak sedikit, tak hanya di Korea bahkan 

sampai ke tingkat internasional. Koreabuzz.com mencatat jumlah prestasi 

yang dimiliki BTS dari tahun 2013 sampai tahun 2018 sudah mencapai 23 

penghargaan di Korea Selatan dan 6 penghargaan internasional 

(http://kdramabuzz.com/list-of-awards-received-by-bts-in-music-awards-

2013-2018/, diakses tanggal 28 februari 2019 pukul 12.00 wib). 

Dari prestasi yang didapatkan boyband ini, tak sedikit artis 

internasional yang ingin mengajak berkolaborasi. September 2018 BTS 

melakukan kolaborasi dengan salah satu penyanyi sekaligus rapper ternama 

Amerika yaitu Nicky Minaj dengan single “Idol” yang saat ini jumlah 

viewers video klip di channel youtube sudah mencapai lebih dari 169 juta 

viewers (https://www.youtube.com/watch?v=pBuZEGYXA6E, diakses 15 

februari 2019, pukul 21.15 wib). Dari prestasi yang dicapai, tidak aneh jika 

boyband ini memiliki banyak penggemar, terkhususnya kaum muda. 

Penggemar merupakan Seseorang yang memiliki kecintaan terhadap 

objek tertentu ataupun orang. Penggemar lebih dikenal dengan sebutan fans. 

Istilah ini sering digunakan kepada seseorang yang memiliki keterkaitan 

dengan seseorang atau fenomena. Fans berasal dari bahasa latin “fanaticus” 

berarti “berasal dari sebuah pemujaan, pelayan suatu pemujaan; seorang 

https://www.sbs.com.au/popasia/blog/2018/08/13/top-10-k-pop-groups-highest-album-revenues-2018-so-far
http://kdramabuzz.com/list-of-awards-received-by-bts-in-music-awards-2013-2018/
http://kdramabuzz.com/list-of-awards-received-by-bts-in-music-awards-2013-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=pBuZEGYXA6E
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pengikut” (of or belonging temple, a temple servant, a devote) (Jenkins, 

1992:12). Dalam perkembangannya, fanatic diartikan sebagai suatu 

kepercayaan religius yang berlebihan. Fans seringkali dijuluki sebagai 

penggemar selebritis, serial televisi, band, dan komoditas budaya pop 

lainnya. 

BTS merupakan salah satu boyband dengan fans terbanyak di dunia. 

Jumlah fans resmi BTS yang tercatat saat ini mencapai 1,3 juta 

(http://cafe.daum.net/BANGTAN, diakses tanggal 28 februari 2019, pukul 

10.08 wib). Di indonesia, popularitas boyband ini sudah tidak perlu 

diragukan lagi. Kompas.com menyebutkan, bahwa Indonesia masuk daftar 

10 negara dengan jumlah fans BTS terbanyak 

(https://entertainment.kompas.com/read/2017/07/18/171438710/indonesia

-masuk-daftar-10-negara-dengan-jumlah-terbanyak-penggemar-bts, 

diakses tgl 3 maret 2019, pukul 20.51 wib). Data tersebut menunjukkan 

bahwa masyarakat Indonesia khususnya kaum muda, memiliki ketertarikan 

yang tinggi akan keberadaan BTS. 

ARMY merupakan sebutan untuk fans BTS. Mayoritas fans dari 

boyband ini dipenuhi oleh perempuan dari berbagai usia, namun ada juga 

laki-laki yang ikut menggilai. Dalam memberikan dukungan kepada 

idolanya, ARMY dikenal sangat aktif. Dengan sebagian besar fansnya anak 

muda, tak sedikit dari mereka yang menggunakan media sosial sebagai 

wadah mereka dalam mengekspresikan rasa cinta mereka kepada idolanya. 

http://cafe.daum.net/BANGTAN
https://entertainment.kompas.com/read/2017/07/18/171438710/indonesia-masuk-daftar-10-negara-dengan-jumlah-terbanyak-penggemar-bts
https://entertainment.kompas.com/read/2017/07/18/171438710/indonesia-masuk-daftar-10-negara-dengan-jumlah-terbanyak-penggemar-bts
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Ada banyak media sosial yang dipakai ARMY dalam mendukung idolanya, 

seperti Instagram, Web, Facebook, dan Twitter.  

Twitter merupakan salah satu pilihan platform media sosial yang 

sering digunakan BTS dalam membagikan aktivitas sehari-hari mereka. 

Boyband ini memiliki dua akun resmi @bts_twt dan @bts_official. Jumlah 

pengikut akun twitter @bts_twt mencapai 21,5 juta 

(https://twitter.com/BTS_twt, di akses tanggal 27 agustus 2019 pukul 14.06 

wib) dan akun twitter @bts_official mencapai 16,7 juta 

(https://twitter.com/bts_bighit, di akses tanggal 27 agustus 2019 pukul 

14.09 wib). Akun twitter @bts_twt di kelola langsung oleh BTS, sehingga 

jumlah pengikutnya lebih banyak dari @bts_official. Jumlah pengikut yang 

tidak sedikit menunjukkan bahwa antusiasme penggemar terhadap boyband 

ini sangat tinggi, hal ini terbukti dari interaksi yang terjadi antar penggemar 

yang membuat BTS sering masuk ke dalam trending topics di twitter.  

Tanggal 25 februari 2019 BigHit Entertaiment selaku agensi dari 

BTS, merilis game “ARMYPEDIA” yang sengaja dibuat untuk ARMY 

dalam  mengenang setiap moment bersama BTS di hari ke 2.080 boyband 

ini debut. Antusiasme ARMY di twitter dalam menyambut perilisan game 

ini sangat tinggi. Tiga hari menjelang perilisannya, game ini sudah menjadi 

trending tropics di Indonesia 

(http://kaltim.tribunnews.com/2019/02/22/tagar-armypedia-jadi-trending-

topic-twitter-ada-kejutan-dari-bts-untuk-army-lewat-situs-ini, diakses 

tanggal 3 maret 2019 pukul 17.13 wib). 

https://twitter.com/BTS_twt
https://twitter.com/bts_bighit
http://kaltim.tribunnews.com/2019/02/22/tagar-armypedia-jadi-trending-topic-twitter-ada-kejutan-dari-bts-untuk-army-lewat-situs-ini
http://kaltim.tribunnews.com/2019/02/22/tagar-armypedia-jadi-trending-topic-twitter-ada-kejutan-dari-bts-untuk-army-lewat-situs-ini
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Twitter juga merupakan salah satu pilihan platform media sosial 

utama yang sering digunakan ARMY dalam melihat aktivitas idola mereka. 

Platform ini membantu penggemar dalam mendapatkan informasi mengenai 

BTS dengan mudah, baik dari penggemar lain ataupun dari forum online. 

Bentuk ungkapan cinta mereka terhadap idolanya ditunjukkan melalui 

status yang ditulis, unggahan foto idolanya dengan kata-kata memuja, dan 

juga meng-update setiap informasi yang didapat melalui fitur retweet. Fitur 

ini digunakan untuk meneruskan atau menyebarkan postingan pengguna 

lain ke halaman timeline kita (Kwak, 2010:591). Twitter memiliki sistem 

penggunaan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan platform media 

sosial instagram dan facebook. Jika pada media sosial umumnya hanya bisa 

melihat postingan dari orang yang sudah merupakan teman kita, pada twitter 

itu tidak berlaku apabila penggunanya tidak mengunci akunnya, semua 

pengguna twitter dapat melihat postingan pengguna tersebut.  

Banyaknya postingan-postingan yang diunggah oleh ARMY tentang 

BTS dan juga terusan postingan forum online BTS yang muncul di timeline 

seringkali membuat penggemar menunjukkan perilaku obsesinya terhadap 

hal yang berkaitan dengan idolanya. Obsesi yang tinggi kepada BTS ini, 

terkadang membuat mereka menunjukkan perilaku yang tidak wajar. 

Perilaku yang mereka tunjukkan begitu agresif ketika sudah berhubungan 

dengan idolanya. Ada banyak bentuk obsesi penggemar yang ditunjukkan 

kepada idolanya bisa melalui tulisan, seperti kata-kata memuja dan pujian 

untuk idolanya bahkan sampai berpengaruh ke dalam perilaku mereka 
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sehari-hari. Semua hal yang berkaitan dengan  idolanya dianggap penting 

bagi mereka. Biasanya obsesi yang ditunjukka n fans ini ialah mengikuti 

semua kegiatan yang berhubungan dengan BTS dan mencari tahu semua 

informasi mengenai boyband ini. Mengoleksi barang-barang yang berbau 

BTS, seperti tas, baju, casing HP, dan CD BTS.  

Di Korea sendiri, istilah yang digunakan kepada penggemar yang 

memiliki obsesi berlebihan disebut “Sasaeng Fans”. “Sasaeng / 사생팬” 

berasal dari bahasa Korea yang berarti kehidupan pribadi. Dengan kata lain, 

“sasaeng fans” ialah penggemar yang sangat obsesif terhadap idola pop 

Korea, atau tokoh masyarakat lainnya, yang terlibat dalam penguntitan atau 

perilaku lain yang merupakan pelanggaran privasi. Kwak Keum Joo salah 

satu profesor psikologi di Seoul National University mengatakan bahwa 

efek buruk dari Hallyu ialah keberadaan sasaeng fans 

(https://www.koreatimes.co.kr/www/art/2018/12/732_253169.html, diakses 

tanggal 3 maret 2019, pukul 18.03 wib). Perilaku yang di tunjukkan 

penggemar merupakan hasil dari pemaknaan dia terhadap sosok idolanya 

BTS. 

18 febuari 2019 sasaeng fans BTS tertangkap kamera sedang 

mengintip di kamar hotel salah satu anggota BTS yaitu J-Hope. Dalam 

tayangan V-Live yang dilakukan J-Hope, beberapa penonton melihat ada 

sosok perempuan sedang mengintip di balik pintu kamar hotel. Diketahui 

ternyata penggemar ini sudah membuntuti BTS setelah mereka selesai 

menggelar konser Love Yourself di Fukuoka, Jepang 

https://www.koreatimes.co.kr/www/art/2018/12/732_253169.html
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(https://www.viva.co.id/showbiz/gosip/1122320-fans-fanatik-masuki-

kamar-j-hope-bts-saat-ultah, diakses tanggal 3 maret 2019, pukul 18.53 

wib).  

Penggemar BTS di Indonesia juga menunjukkan perilaku 

ekstremnya, walaupun tidak seekstrem perilaku yang ditunjukkan 

penggemar luar negeri. Baru-baru ini, artis dan juga pembawa acara Boy 

William juga mendapat kritikan keras dari ARMY penggemar BTS. Pada 

tanggal 4 mei 2019 Boy William di kritik oleh ARMY Indonesia karena ia 

menyebutkan nama grup idol lain ketika sedang membahas BTS. 

Penggemar menganggap ia tidak profesional dan ia tidak menghargai 

penggemar dari musisi yang sedang dibahas.. Akibatnya, kolom komentar 

di akun media sosial Boy William penuh dengan hujatan dari ARMY 

Indonesia. 

(https://www.suara.com/entertainment/2019/05/05/152631/sebut-

blackpink-saat-bahas-bts-boy-william-diserang-army, diakses tanggal 10 

mei 2019, pukul 14.00 wib). 

Salah satu pemilik akun twitter @animasinopal yang merupakan 

animation creator ini mendapat kritikan keras dari ARMY Indonesia, 

karena dianggap sudah menghina Kim Namjoon – leader BTS – dan 

mengatakan bahwa gaya boyband tersebut mengikuti gaya boyband lain. 

 

 

 

https://www.viva.co.id/showbiz/gosip/1122320-fans-fanatik-masuki-kamar-j-hope-bts-saat-ultah
https://www.viva.co.id/showbiz/gosip/1122320-fans-fanatik-masuki-kamar-j-hope-bts-saat-ultah
https://www.suara.com/entertainment/2019/05/05/152631/sebut-blackpink-saat-bahas-bts-boy-william-diserang-army
https://www.suara.com/entertainment/2019/05/05/152631/sebut-blackpink-saat-bahas-bts-boy-william-diserang-army
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Tidak terima dengan hal tersebut, ARMY Indonesia beramai-ramai 

melaporkan akun twitter @animatornopal karena sudah menyebarkan 

konten buruk melalui fitur report.  Tak lama setelah itu pemilik akun 

tersebut segera meminta maaf kepada ARMY secara tertulis di twitter dan 

BigHit Entertaiment selaku agensi dari BTS. Ia juga memberikan klarifikasi 

akan animasi yang diunggah tidak bermaksud untuk menjelekkan BTS, 

(https://twitter.com/animasinopal/status/1091259442346090496, diakses 

tanggal 13 maret 2019, pukul 21.09 wib).  Kasus tersebut merupakan salah 

satu bentuk obsesi penggemar yang sudah berlebihan. 

Dari kasus-kasus tersebut, tak sedikit masyarakat khususnya non-

kpopers menganggap perilaku yang diperlihatkan penggemar BTS tidak 

normal. Rasa antusias yang ekstrem, keterikatan emosi dan rasa cinta yang 

berlangsung cukup lama, membuat mereka menganggap hal yang mereka 

yakini merupakan hal yang paling benar bagi mereka, sehingga cenderung 

membela dan mempertahankan kebenaran yang mereka yakini. Keyakinan 

  

Gambar 1 

Permintaan maaf animator Indonesia kepada ARMY 
Gambar 2 

Animasi yang dikritik oleh ARMY 

https://twitter.com/animasinopal/status/1091259442346090496
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seperti ini yang sering diterapkan oleh fans BTS, sehingga tidak jarang fans 

melakukan tindakan ekstrem untuk memperlihatkan rasa kecintaan mereka. 

Sebagian besar perilaku ekstrem ini ditunjukkan oleh kaum muda 

yang seharusnya mereka dapat berpikir rasional dalam bertindak, tetapi 

pada kenyataannya mereka bertindak secara irasional karena kecintaannya 

kepada boyband BTS. Berangkat dari kasus ini, peneliti tertarik untuk 

meneliti Aktivitas Penggemar BTS Di Media Sosial. Peneliti ingin melihat 

bagaimana pemaknaan yang terjadi pada ARMY (penggemar BTS) dalam 

melakukan aktivitas penggemarnya di media sosial Twitter. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang peneliti 

peroleh dari beberapa jurnal. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Penelitian Terdahulu 
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Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Jeni Eliani 

2018 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

Fanatisme Dan 

Perilaku Agresif 

Verbal Di Media 

Sosial Pada 

Penggemar K-POP 

Semakin tinggi fanatisme 

yang dimiliki oleh 

penggemar idola K-pop 

maka akan semakin tinggi 

pula perilaku agresif 

verbal di media sosial yang 

dilakukan penggemar idola 

K-pop. 

Metode Penelitian: Kuantitatif 

Perbedaan: 

Penelitian dari Jeni melihat fanatisme penggemar di media sosial 

dengan menggunakan metode penelitian Kuantitatif, sedangkan pada 

penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. 

 

 

 

Tabel 2 

Penelitian Terdahulu 

 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Rizka Fauziah 

2015 

Universitas 

Sebelas Maret 

Surakarta 

FANDOM K-POP 

IDOL DAN MEDIA 

SOSIAL (Studi 

Deskriptif Kualitatif 

tentang Penggunaan 

Media Sosial Twitter 

pada Hottest Indonesia 

sebagai followers 

fanbase 

@TaeckhunID, 

@2PMindohottest dan 

Idol akun 

@Khunnie0624) 

Penggunaan media sosial 

twitter, penggemar bukan 

hanya mencari informasi, 

tetapi dapat jadi sumber 

informasi. 

Metode Penelitian: Kualitatif 

Perbedaan: 

Penelitian Rizka fokus kepada penggunaan media sosial twitterr. Fungsi 

media bagi penggemar melalui konsep fandom (Jenkins,1992). 

Sedangkan pada penelitian ini, media sosial hanya sebagai wadah bagi 

penulis untuk melihat fenomena budaya Korea. 

 



13 

 

 

 

 

Tabel 3 

Penelitian Terdahulu 

 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Deseria 

Lumongga 

Dwihadiah 

2015 

Universitas 

Indonesia 

MEDIA DAN 

IMPERIALISME 

BUDAYA (Studi 

pada subkultur 

penggemar K-POP di 

Indonesia) 

 Media sosial 

dimanfaatkan untuk 

menampung berbagai 

kepentingan dari 

kelompok/komunitas 

penggemar. 

 

 Bentuk-bentuk 

imperialisme budaya 

Korea yang terjadi pada 

sub kutur terjadi dalam 

sebuah proses. 

Metode Penelitian: Kualitatif 

Perbedaan: 

Penelitian dari Deseria menjelaskan, bahwa fenomena KPOP menjadi 

salah satu bagian dari imperialisme budaya. Penelitian Deseria hanya 

menjelaskan proses penyebaran budaya Korea melalui kajian budaya. 

Sedangkan penelitian ini akan melihat fenomena penggemar KPOP 

melalui kajian Ilmu Komunikasi. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4 

Penelitian Terdahulu 

 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
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Arfina 

Rafsanjani 

2014 

Universitas 

Negeri 

Yogyakarta 

ANALISIS 

PERILAKU 

FANATISME 

PENGGEMAR 

BOYBAND KOREA 

(Studi Pada 

Komunitas Safel 

Dance Club ) 

 Aktivitas yang 

dilakukan oleh 

penggemar KPOP, 

menunjukkan perilaku 

fanatisme. 

 

 Kebutuhan emosional 

merupakan faktor utama 

akan adanya fanatisme. 

Metode Penelitian: Kualitatif 

Perbedaan: 

Dalam penelitian ini, Arfina menjelaskan perilaku fanatisme melalui 

Teori Interaksi Simbolik, bagaimana proses pemaknaan terjadi di 

kalangan penggemar kpop di komunitas Safel Dance Club. Sedangkan, 

pada penelitian saat ini teori yang digunakan ialah Teori Pertukaran 

Sosial. 

 

C. Rumusan Masalah 

Fenomena K-POP dan aktivitas penggemar yang terjadi di media sosial, 

khususnya ARMY (penggemar BTS) merupakan fokus di penelitian ini, 

sehingga rumusan masalah penelitian ini ialah: Bagaimana pemaknaan yang 

terjadi pada ARMY terhadap aktivitas bangtan seoyeondan di media sosial 

Twitter? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pemaknaan yang terjadi 

pada ARMY terhadap aktivitas bangtan seoyeondan (BTS) di media sosial 

Twitter. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis  
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya 

mengenai fenomena penggemar K-POP dalam sudut pandang Ilmu 

Komunikasi dan mengembangkan kajian studi Ilmu Komunikasi dalam 

konteks media baru yaitu Twitter. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan memberikan manfaat sebagai sumber 

informasi bagi praktisi aktivitas penggemar di Twitter dalam 

pengelolaan akun fanbase. 

3. Manfaat Sosial 

Manfaat sosial penelitian ini diharapkan dapat menjadi penghubung 

antara masyarakat non-penggemar dan penggemar K-POP dalam 

melihat fenomena penggemar musik korea. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pendahuluan 

Bab ini merupakan bab paling awal dari penelitian dan berisi beberapa 

sub-bab yang masing-masing memperkenalkan dan menjelaskan 

tentang penelitian yang dibahas. Bab 1 berisi: 

a. Latar Belakang Masalah 

Sub-bab ini menjelaskan awal masalah atau fenomena yang timbul 

sehingga peneliti memilih topik yang layak diteliti. Peneliti 
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mengangkat aktivitas yang dilakukan penggemar di media sosial 

twitter. 

b. Rumusan Masalah 

Menjelaskan secara singkat masalah apa saja yang terdapat dalam 

fenomena yang diambil untuk nantinya dirumuskan dengan jawaban 

atas masalah tersebut. 

c. Tujuan Penelitian 

Sebuah penelitian dilakukan mempunyai tujuan tertentu dan hasil 

akhir yang harus didapat, begitu juga dengan penelitian ini memiliki 

tujuan dan dijelaskan pada sub-bab tujuan penelitian. 

d. Manfaat Penelitian 

Menunjukkan manfaat apa saja dari penelitian yang dilakukan, 

umumnya terdapat tiga manfaat yaitu manfaat akademis, manfaat 

praktis, dan manfaat sosial. 

2. Tinjauan Pustaka 

Bab ini merupakan bab kedua dari penelitian dan berisi beberapa 

sub-bab yang masing-masing menunjukan tentang teori, konsep, dan 

pemikiran yang digunakan untuk mendukung argumen dalam 

penelitian. Bab 2 berisi: 

a. Landasan Teori 

Menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori 

pertukaran sosial (social exchange theory). 

b. Kerangka Berpikir 
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Bagian ini menjelaskan konsep penelitian melalui gambar. 

c. Kerangka Teoritis 

Pada bagian ini dijelaskan secara lebih rinci tentang konsep 

penelitian. 

3. Metodologi Penelitian 

Bab ketiga ini berisi delapan subbab yaitu pendekatan penelitian, 

metode penelitian, metode pengambilan informan, sumber data, metode 

pengumpulan data, teknik analisis data, teknik interpretasi data, dan 

keabsahan data. 

4. Pembahasan 

Bab keempat berisi dua sub-bab yaitu analisis aktivitas ARMY di media 

sosial khususnya twitter, serta melihat perilaku yang ditunjukkan 

penggemar BTS di twitter. 

5. Penutup 

Bab yang terakhir berisi kesimpulan yaitu hasil akhir yang didapat dari 

penelitian. Saran terbagi dalam tiga yaitu : 1. Saran akademis 2. Saran 

Praktis 3. Saran Sosial 

 

 


