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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Globalisasi budaya pop Korea yang biasa dikenal dengan Korean Wave, 

berhasil mempengaruhi sebagian besar masyarakat dunia dengan cara 

memperkenalkan atau menjual produk berupa drama, film, musik, fashion, hingga 

benda-benda elektronik yang sudah tersebar di kawasan Asia, Amerika, dan juga 

Eropa. Fenomena yang booming dari budaya pop Korea saat ini adalah aliran 

musik Korean Pop atau K-Pop. Billboard, yang notaabene dikenal sebagai media 

yang menjadi tolak ukur kualitas industri musik dunia, menyatakan, industri 

musik dunia sedikitnya 25% dikuasai oleh musik-musik K-Pop.  

Aliran musiknya banyak digemari oleh sebagian besar anak muda di 

Indonesia. Dinyanyikan oleh laki-laki ataupun perempuan baik tergabung dalam 

sebuah grup atau solo dengan memiliki suara yang bagus dan khas, menarikan 

sebuah gerakan yang energik, juga berpenampilan menarik, membuat para remaja 

di Indonesia seakan ‘tersihir’ oleh pesonanya. Pagelaran pertunjukannya sangat 

dinanti oleh masyarakat khususnya para fans dari artis yang mereka puja-puja, hal 

ini ditujukan untuk melihat secara langsung dan merasakan atmosfer dari 

pertunjukan yang luar biasa.  

Gangnam  Style,  salah  satu  bukti  kekuatan  dari  K-Pop  yang  sudah 

‘menyihir’ ratusan juta manusia di seluruh penjuru dunia dengan video yang 

diunggah di media Youtube. Sebuah prestasi yang luar biasa karena budaya pop 

Korea bisa dengan sukses disebarluaskan ke seluruh dunia. Tidak sedikit juga 

yang melakukan flashmob tarian kuda, khas gangnam style. Dari seluruh 
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rangkaian dari K-Wave ini, seakan menggerus sedikit demi sedikit kebudayaan 

yang ada di Indonesia, hal ini bisa dikatakan sebagai agresi budaya.  

 Acara berbasis K-Pop sedang banyak digandrungi anak muda. Mulai dari 

event organizer khusus K-Pop, komunitas K-Pop, brand-brand alat komunasi, 

brand-brand alat transportasi, hingga universitas memiliki sendiri acara K-

Popnya. Dance cover competition adalah highlight utamanya. Tagline bertuliskan 

hadiah belasan hingga puluhan juta rupiah menjadi salah satu daya tarik untuk 

para lakonnya. Dari sinilah muncul berbagai grup-grup K-Pop cover dance yang 

siap memuaskan mata dan telinga para K-Popers Yogyakarta. Salah satu grup 

yang tengah naik daun di jajaran cover dance Yogyakarta adalah War School. 

Mengusung genre cross cover dance, membuat War School sukses mendapatkan 

fanchant paling soundtastic di event-event yang mereka ikuti. 

Kian hari orang yang menyukai K-Pop semakin banyak. Para fans 

melakukan segala upaya untuk mengekspresikan kecintaannya terhadap artis yang 

mereka idolakan, seperti meng-cover gerakan tariannya, yang dikenal dengan 

istilah cover dance dan juga cross cover dance, serta bergaya semirip mungkin, 

mulai dari pakaian, tata rambut, dan gaya berbicara. Hal ini yang menjadi kegiatan 

utama para member War School. Dengan rasa kecintaan terhadap idolanya, 

apapun yang berkaitan dengannya pasti akan ditiru. Dari sinilah munculnya 

fenomena cover dance yang pada penelitian ini akan dibahas secara fokus pada 

cross cover dance. 

Cover dance adalah kegiatan menari dengan meng-cover artis yang kita 

inginkan. Menari dengan gerakan yang sama, ditambah pembawaan dan 

karakteristik dari artis yang harus disesuaikan. Tidak hanya membawakan tarian, 
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tapi juga pakaian yang dikenakan pun harus mirip dengan grup aslinya tersebut, 

bahkan, gesture pun harus disesuaikan. Selain hal-hal yang disebutkan 

sebelumnya, mereka harus menghayati peran yang dibawakan oleh masing-

masing anggota grup tari yang diikuti, serta penghapalan lirik perlu diperhatikan 

untuk mendukung penampilan mereka pada saat tampil di panggung. 

Berbeda dengan plagiat, cover dance memang diakui, dihargai, dan tidak 

ada larangan oleh artis tersebut untuk dilakukan oleh semua orang. Meng-cover 

tarian dari idola hanya sebuah kegiatan menari yang mengikuti mereka sama 

persis tanpa merebut hak milik atau hak cipta artis tersebut. Inilah yang 

membedakan dengan plagiat. Cover dance boyband dan girlband Korea sekarang 

sangat populer di penjuru dunia. Indonesia salah satu negara yang peminatnya 

sangat banyak sekali. Terbukti dengan banyaknya cover dance yang muncul 

dengan para membernya berusia 15 sampai 25 tahun. Pada tahun 2010, cover 

dance di Indonesia masih sangatlah sedikit. Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta lah 

yang menjadi pelopor munculnya cover dance boyband dan girlband Korea di 

Indonesia (Rahmadi, 2012). 

Baik cover dance ataupun cross cover dance, sama-sama meng-cover 

grup. Tetapi letak perbedaannya hanya pada perannya saja, dan disinilah keunikan 

dari cross cover dance, yaitu mereka membawakan tarian idolanya tapi 

berlawanan gender dari yang diikuti. Misalkan, girlband 2NE1 yang memang 

anggotanya merupakan perempuan kemudian di-cover gerakan tariannya oleh 

sekelompok grup cover dance yang beranggotakan laki-laki. Baik cover dance 

ataupun cross cover dance, motifnya adalah kecintaan mereka terhadap K-Pop. 
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Goals yang mereka harapkan adalah bisa tampil diatas panggung semirip mungin 

dengan member boyband atau girlband yang mereka cover. 

Hasrat meniru pada manusia cukup tinggi karena adanya faktor personal 

yang mempengaruhi perilaku manusia, beberapa diantaranya yaitu motif 

mengenai keinginan memperoleh pengalaman baru dan pengakuan dari 

masyarakat sekitar. Cross cover dance merupakan salah satu kegiatan yang bisa 

dikategorikan meniru. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai 

kecenderungan untuk meniru dalam arti membentuk diri dengan melihat 

kehidupan masyarakat yang terdiri dari penerimaan bentuk-bentuk kebudayaan, 

dimana manusia menerima bentuk-bentuk pembaharuan dari luar sehingga dalam 

diri manusia terbentuk sebuah pengetahuan hasil dari proses peniruan, karena 

setelah melakukan proses peniruan kita akan mengetahui sesuatu yang kita tiru. 

Manusia memiliki konsep sebagai  makhluk  sosial  yang membutuhkan  sebuah 

interaksi  atau komunikasi untuk membentuk dirinya sendiri melalui proses 

meniru. 

Dalam situasi dan maksud tertentu manusia akan bertindak sesuai dengan 

apa yang diinginkannya, termasuk menunjukan sebuah aksi yang merupakan hasil 

dari daya pikir, kreasi, yang sudah terpikirkannya. Sebagai pelaku interaksi yang 

menampilkan dirinya dari hasil konsep yang sudah dibentuk dan dipikirkan secara 

matang untuk mendapatkan sebuah kesan yang diharapkan. Interaksi yang 

dilakukan merupakan sebuah bentuk dari penyajian diri. Untuk  mencapai  hal  

tersebut  butuh  pengelolaan  kesan  (impression management). 

Erving Goffman (1996) adalah orang yang menemukan dan 

mengembangkan kajian tentang Impression Management atau pengelolaan kesan 
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pada tahun 1959. Pengelolaan kesan juga merupakan sebuah teknik presentasi diri 

yang didasarkan pada tindakan mengrontrol persepsi orang lain dengan cepat 

dengan mengungkapkan aspek yang dapat menguntungkan diri sendiri atau tim. 

Goffman mengatakan  dalam  bukunya  bahwa  pengelolaan  kesan  berkaitan  erat  

dengan sebuah permainan drama, selain itu juga dia mencari tahu lebih lanjut 

mengenai segala macam perilaku interaksi yang kita lakukan dalam pertunjukan 

kehidupan sehari-hari secara natural dengan seorang aktor yang menampilkan 

karakter orang lain dalam sebuah pertunjukan drama. Kedua cara tersebut 

memiliki kesamaan, yaitu pertunjukan yang ditampilkan di masyarakat untuk 

memberi kesan yang baik sehingga tercapainya sebuah tujuan. Pengelolaan kesan 

sangat berkaitan erat dengan presentasi diri. Tujuannya yaitu mendapatkan  

sebuah  kesan  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Di setiap pertunjukan, tidak 

akan lepas dari penggunaan atribut, asesoris, busana, make-up, dan alat dramatik 

lainnya.  

Goffman  memperkenalkan dramaturgi dengan perspektif berdasar segi 

sosiologi, pernyataannya yaitu: “Perspektif yang digunakan dalam laporan ini 

adalah perspektif pertunjukan teater; prinsip-prinsipnya bersifat dramaturgis. Saya 

akan membahas cara individu menampilkan dirinya sendiri dan aktivitasnya 

kepada orang lain, cara ia memandu dan mengendalikan kesan yang dibentuk 

orang lain terhadapnya, dan segala hal yang mungkin atau tidak mungkin ia 

lakukan untuk menopang pertunjukan di hadalan orang lain” (Mulyana, 2008). 

Kehidupan manusia bisa diumpamakan  seperti  teater,  terjadinya  

interaksi  sosial  yang  mirip  dengan pertunjukan di atas panggung, dimana 

seseorang akan seperti seorang aktor yang memainkan peran-peran tertentu saat 
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behadapan dengan orang lain. Goffman berpendapat bahwa, ketika individu 

menampilkan dirinya dengan peran tertentu dihadapan penonton atau khalayak, 

maka dianggap sedang berada di depan panggung (front stage), dan pada saat 

individu sedang tidak bermain peran, menjadi dirinya sendiri yang apa adanya, 

disebut panggung belakang (back stage), lalu ada pula panggung tengah (middle 

stage) yaitu wilayah untuk melakukan persiapan ke panggung depan (Mulyana, 

2008). 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat kita lihat bahwa 

perubahan pada sistem sosial ekonomi dipengaruhi oleh beberapan faktor, maka 

identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat kita lihat sebagai berikut: 

1. Dahsyatnya pengaruh hallyu pada kehidupan remaja di Indonesia. 

2. Menjadi seorang cover dancer dinilai mampu membuktikan eksistensi diri 

didunia fans K-Pop. 

3. Menjadi seorang cross cover dancer dinilai menyimpang karena tidak sesuai 

dengan kodratnya. 

4. Cross cover dance walau dinilai menyimpang namun memiliki banyak 

penggemar yang selalu mendukung. 

5. Kehidupan belakang panggung anggota grup cross cover dance yang tidak 

seperti dugaan khalayak umum selama ini. 

C. Batasan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi untuk menjaga kualitas 

dan fokus dari penelitian yang akan dilakukan agar tetap konsisten dalam kajian 
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yang jelas. Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini 

difokuskan pada kehidupan anggota grup cross cover dance bernama War School. 

D. Rumusan Masalah 

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi anggota grup cross 

cover dance? 

2. Bagaimana kehidupan belakang panggung anggota grup cross cover dance? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi 

anggota grup cross cover dance. 

2. Untuk mengetahui kehidupan belakang panggung anggota grup cross cover 

dance. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari adanya penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambahkan pemaparan kajian dramaturgi mengenai presentasi diri 

dan pengelolaan kesan. 

b. Dapat memberikan kontribusi dan pengaruh positif bagi masyarakat luas 

khususnya anggota k-pop cover dance dan cross cover dance di 

Yogyakarta. 

c. Dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik dan 

lebih lengkap. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti  
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Dapat dijadikan sebagai pengukur kemampuan peneliti dalam 

menemukan fenomena permasalahan yang terjadi di masyarakat serta 

menganalisisnya. 

b. Bagi pembaca 

Memberikan tambahan informasi dan referensi bagi pembaca untuk dapat 

memahami kehidupan sosial dimana terdapat proses presentasi diri dan 

pengelolaan kesan. 

c. Bagi masyarakat 

Memberikan informasi yang lebih jelas dan lebih lengkap tentang budaya 

K-Pop, cover dance¸ cross cover dance, dan khususnya dalam kehidupan 

sosial terdapat proses presentasi diri yang sebelumnya dikelola terlebih 

dahulu untuk mendapatkan kesan yang diinginkan pada depan depan, dan 

keadaan sebenarnya pada belakang panggung kehidupan. 


