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Abstract 

Korean pop music phenomenon increasingly favored by the public, especially in 

Indonesia, especially related to the boyband and girlband form South Korea which began much 

favored by the people of Indonesia. Korean pop fans began to bring new things, especially in 

shopping activities, which became one of the activities of K-Pop fans. The focus of this research 

is the lifestyle of EXO fans in Surabaya to the EXO boyband merchandise products. This 

research was conducted on EXO fans in Surabaya. The theory used in this study is the theory of 

lifestyle according to David Chaney (1996) which is useful to know the lifestyle of EXO 

enthusiasts through the fashion styles and behavior of EXO fans in shopping product EXO 

boyband merchandise. The research method used descriptive method with data collection 

technique in the form of participant observation and in-depth interview to the informant and 

research subject and supported by the documentation. The results of this study, researchers can 

describe the phenomenon of fans behavior in shopping products as a form of their self-image as 

“fangirl” and also lifestyle as an EXO boyband fans. The reason for purchasing EXO 

merchandise product by these informants include product price, fancy, and the image of the 

product, also some supporting factors of fans behavior in shopping, which is friendship 

environment and social media, so that indirectly can affect the behavior of fans in shopping for 

EXO boyband merchandise 

Keywords : EXO boyband fans, lifestyle, merchandise product 

Abstrak 

Fenomena musik pop Korea semakin digemari oleh masyarakat luas, termasuk di 

Indonesia khususnya yang berkaitan dengan boyband dan girlband asal Korea Selatan, yang 

mulai banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Penggemar musik pop Korea ini mulai 

memunculkan hal-hal baru terutama dalam kegiatan berbelanja, yang menjadi salah satu kegiatan 

penggemar Kpop. Fokus penelitian ini adalah gaya hidup penggemar EXO di Surabaya terhadap 

produk merchandise boyband EXO. Penelitian ini dilakukan pada penggemar EXO di Surabaya. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gaya hidup menurut David Chaney 

(1996) yang berguna untuk mengetahui gaya hidup penggemar EXO melalui gaya busana dan 

perilaku penggemar EXO dalam berbelanja produk merchandise boyband EXO. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa 

observasi partisipasi dan wawancara mendalam terhadap informan dan subjek penelitian serta 

ditunjang dengan dokumentasi. Hasil penelitian ini, peneliti dapat menggambarkan fenomena 

perilaku penggemar dalam berbelanja produk sebagai bentuk citra diri mereka sebagai “fangirl” 

dan juga gaya hidup sebagai seorang penggemar boyband EXO. Alasan pembelian produk 
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merchandise boyband EXO oleh para informan ini meliputi harga produk, keinginan dan 

tampilan produk, serta terdapat faktor pendukung perilaku penggemar dalam berbelanja, yakni 

lingkungan sosial pertemanan dan sosial media, sehingga secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi perilaku pengemar dalam berbelanja merchandise boyband EXO. 

Kata kunci : penggemar boyband EXO, gaya hidup, produk merchandise
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PENDAHULUAN 

Fenomena K-pop kini menjadi salah 

satu genre musik yang digemari oleh 

masyarakat luas, termasuk mancanegara 

yang mengikuti perkembangan musik K-

pop. Korean Pop atau yang biasa disebut 

dengan K-pop merupakan musik populer 

yang berasal dari Korea Selatan, tidak hanya 

populer musik pop Korea ini juga memiliki 

penggemar mulai dari kalangan remaja, 

anak-anak hingga orang dewasa. Melihat 

dari sisi perkembangan musik pop Korea di 

berbagai negara di dunia, tidak dapat 

dipungkiri banyak ditemukannya para 

penggemar K-pop. Hal ini menunjukkan 

bahwa negeri ginseng tersebut dikenal 

masyarakat dunia melalui fenomena K-pop. 

Kegandrungan akan musik K-pop ini 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

Demam Korea atau yang biasa disebut 

Korean Wave. Demam Korea atau Korean 

Wave merupakan istilah yang diberikan pada 

budaya Korea yang tersebar di berbagai 

negara sejak tahun 2010 baik melalui dunia 

perfilman, musik pop, bahasa hingga 

fashion-style. Indonesia termasuk negara 

yang ikut terkena demam Korea.Hal ini 

dapat dilihat melalui layar televisi Indonesia 

yang menayangkan informasi maupun 

hiburan yang berkaitan dengan Korea. 

Misalnya acara hiburan ajang penghargaan 

MAMA 2017 dan Music Bank yang 

diselenggarakan diJakarta dengan 

mendatangkan artis-artis Korea yang 

ditayangkan oleh beberapa stasiun televisi 

Indonesia (Chresna, 2013). 

Awal mula ketertarikan dengan 

budaya K-pop ini berasal dari acara hiburan 

yang menayangkan beberapa drama Korea 

yang disiarkan melalui stasiun televisi 

Indonesia. Misalnya seperti drama Korea 

Full House, Boys Before Flower, The Heirs, 

Descendants of The Sun (DOTS), Goblin 

dan lain sebagainya. Adanya tayangan 

drama Korea tersebut, kini masyarakat 

Indonesia sedikit demi sedikit mulai 

mengenal para artis Korea dan fenomena K-

pop. Dengan mengetahui budaya Korea 

melalui drama, mereka pun mulai mencari 

berbagai informasi mengenai aktris dan 

aktor tersebut, sehingga akhirnya mereka 

pun juga mengidolakan para penyanyi Korea 

misalnya boyband dan girlband Korea. 

Boyband atau girlband merupakan 

sekelompok orang yang menari dan 

bernyanyi sesuai dengan irama lagu. Salah 

satu boyband yang populer di kancah 

internasional tersebut adalah EXO. Boyband 

asal Korea Selatan ini tak hanya populer, 

boyband EXO kini mendapat sebuah julukan 

yaitu Kings Of Kpop generasi ketiga, setelah 
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mereka memecahkan rekor lewat penjualan 

album seperti yang dilansir dalam (Sarah 

dalam m.teen.co.id, 2017) serta 

mendapatkan begitu banyak penghargaan 

daesang (penghargaan terpenting dalam 

musik pop Korea) dalam berbagai kategori. 

Selain itu, boyband EXO kini memiliki 

empat juta penggemar di dunia. Hal ini juga 

membuat boyband EXO beberapa kali 

datang untuk menggelar konser di Indonesia. 

Hal ini juga membuat para penggemar K-

pop begitu antusias ketika konser K-pop 

diadakan di Indonesia. Para penggemar K-

pop ini rela menghabiskan banyak uang 

hanya untuk membeli tiket konser idolanya 

dengan harga yang mencapai jutaan rupiah. 

Tidak hanya itu, para penggemar K-pop 

terkadang juga membeli merchandise dari 

boyband idolanya baik ketika idolanya 

mengadakan konser maupun tidak ada 

konser sekalipun (Wardani, 2015:3). 

Merchandise merupakan segala 

bentuk produk yang dijual melalui sebuah 

toko, agensi ataupun perusahaan. Seperti 

halnya agensi dari boyband EXO yang 

menjual berbagai produk yang berkaitan 

dengan boyband EXO misalnya album, mini 

single, lightstick, photocard, poster, tiket 

konser, DVD konser, baju, EXO figure  dan 

lain sebagainya. Adanya berbagai produk 

tersebut dapat membuat para EXO-L 

(sebutan penggemar boyband EXO) ini 

tertarik untuk membeli produk tersebut. Para 

penggemar pun rela mengeluarkan uang 

mereka hanya untuk membeli produk dari 

idola mereka. Bahkan mereka membeli 

barang tersebut langsung dari official 

boyband EXO yang ada di Korea melalui 

jasa online shop. Harga dari produk tersebut 

biasanya berkisar diatas dua ratus ribu 

rupiah dan bahkan bisa lebih sesuai dengan 

pemesanan produk yang ingin dibeli. Dalam 

hal ini dapat memunculkan perilaku 

berbelanja di kalangan masyarakat 

perkotaan khususnya penggemar K-pop. 

Mendunianya budaya K-pop ini tak 

terlepas dari adanya arus globalisasi. Arus 

globalisasi merupakan faktor pendukung 

dalam penyebaran musik pop Korea. Pada 

saat ini media internet dan teknologi yang 

canggih mudah didapatkan dan diakses di 

manapun dan kapanpun. Dengan begitu, K-

pop dapat dikenal masyarakat luas dengan 

cepat melalui kecanggihan teknologi dan 

arus globalisasi sehingga memudahkan 

penggemar untuk mencari informasi 

mengenai idolanya (Wardani, 2015:4). 

Idola dan penggemar merupakan 

salah satu bagian yang tidak dapat 

terpisahkan. Penggemar memiliki peran 

yang sangat besar dalam membuat idola K-
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pop agar  tetap eksis. Menjadi penggemar K-

pop, tidak hanya mereka lakukan dengan 

cara mencari tahu idola mereka melalui 

internet saja. Melainkan mereka juga 

berusaha selalu terhubung dengan idolanya 

dan penggemar K-pop lainnya melalui sosial 

media. Dengan media sosial tersebut para 

penggemar K-Pop ini secara tidak langsung 

dapat menjaring pertemanan antar 

penggemar. Hal ini dilakukan agar mereka 

dapat bertukar informasi mengenai idola 

dengan penggemar lainnya. 

Penggemar K-pop ini dapat dijumpai 

di kota-kota besar Indonesia. Penggemar K-

pop yang ada di Indonesia ini sangat 

beragam, mulai dari penggemar boyband 

dan girlband Korea, film Korea, serta drama 

Korea. Bahkan penggemar Korea ini dapat 

ditemui di beberapa kota-kota besar di 

Indonesia, salah satunya di kota Surabaya. 

Surabaya merupakan kota besar yang ada di 

Indonesia, Surabaya memiliki masyarakat 

yang cukup kompleks dalam berbagai 

aktivitas sehingga memunculkan gaya hidup 

yang beragam. Salah satunya yakni gaya 

hidupyang dilakukan para penggemar musik 

K-Pop. Para penggemar K-Pop ini memiliki 

gaya hidup tersendiri, yang membedakan 

mereka dengan masyarakat lainnya. Hal ini 

dapat dilihat dari gaya hidup mereka melalui 

bagaimana cara mereka berperilaku, gaya 

busana, dan lain sebagainya. 

Fokus utama penelitian ini adalah 

gaya hidup penggemar EXO di Surabaya 

terhadap produk merchandise boyband EXO 

yang diidentifikasikan berdasarkan aktivitas 

penggemar EXO di Surabaya melalui gaya 

busana serta perilaku penggemar dalam 

berbelanja produk merchandise boyband 

EXO. 

Korean pop atau yang biasa disebut 

K-Pop merupakan fenomena budaya. 

Definisi budaya yang dipaparkan oleh 

Ihromi (1980), dalam menanggapi sebuah 

fenomena atau gejala, maka mereka akan 

memberikan reaksi yang sama seperti halnya 

individu lainnya. Berbicara mengenai reaksi 

tersebut, bahwasanya reaksi yang sama itu 

akan muncul apabila mereka memiliki sikap 

umum yang sama, nilai-nilai, dan perilaku 

yang sama sehingga, hal ini dapat disebut 

kebudayaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa 

kebudayaan merupakan salah satu aspek 

kehidupan yang termasuk didalamnya yaitu 

cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan, 

serta sikap-sikap dan hasil kegiatan manusia 

yang khas pada masyarakat tertentu. 

Penelitian ini menggunakan teori 

Gaya Hidup dari David Chaney. Dalam 

bukunya yang berjudul “Lifestyles: Sebuah 
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Pengantar Komprehensif” tersebut 

menjelaskan gaya hidup dalam berbagai 

bentuk, namun saling berkaitan. Menurut 

asumsi dari Chaney yang mengatakan 

bahwa gaya hidup merupakan salah satu ciri 

dari masyarakat modern atau dapat disebut 

modernitas. Oleh karena itu, gaya hidup 

merupakan salah satu dari kehidupan sosial 

sehari-hari dunia modern. Gaya hidup dapat 

diekspresikan melalui apa yang mereka 

kenakan, apa yang mereka konsumsi dan 

bagaimana cara mereka berperilaku. Dalam 

hal tersebut dapat dikatakan bahwa gaya 

hidup mengandung pengertian sebagai cara 

hidup yang mencakup sekumpulan 

kebiasaan, pandangan dan respon terhadap 

hidup, serta perlengkapan hidup (Chaney, 

1996:41). Sedangkan menurut Plummer 

(1983) gaya hidup merupakan cara hidup 

individu yang dilihat mulai dari bagaimana 

setiap orang dapat mengisi waktu luangnya 

dengan segala aktivitas-aktivitas yang 

menurut mereka sangat menarik, dan cara 

pandang mereka mengenai dunia 

disekitarnya (Kaparang, 2013:3). 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif, dimana penelitian ini 

menghasilkan kajian data deskriptif yang 

mendeskripsikan suatu fenomena budaya 

dan bertujuan untuk memahami pandangan 

hidup berdasarkan perspektif masyarakat 

secara mendalam (Moleong, 1998:5-6). 

Penelitian ini dilakukan pada 

penggemar EXO di Surabaya. Penelitian 

dilakukan di lokasi tersebut dengan alasan 

salah satu banyaknya penggemar boyband 

EXO di dunia, serta di Indonesia dan 

akhirnya merujuk pada penggemar EXO 

secara individu atau personal yang ada di 

kota Surabaya. Melihat banyaknya 

penggemar EXO ini cukup banyak di kota 

Surabaya yang selalu mengikut event-event 

Korea yang diadakan di mall Surabaya. 

Peneliti menetapkan informan 

berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh 

Spradley (1997:61-65) dengan ketentuan 

sebagai berikut: (1) memiliki cukup waktu 

dan bersedia untuk dijadikan informan; (2) 

merupakan penggemar boyband EXO; (3) 

memiliki produk merchandise boyband 

EXO baik official maupun unofficial. Selain 

itu, peneliti juga mendapatkan informan 

berdasarkan hasil rekomendasi dari 

informan-informan sebelumnya. Peneliti 

memperoleh penggemar EXO sebanyak 9 

orang yang diantaranya, kesembilan orang 

informan tersebut, rata-rata berusia di atas 

20 tahun, dengan keterangan usia terendah 

20 tahun, dan usia tertinggi ialah 23 tahun. 
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 Penelitian ini dilakukan selama 

kurang lebih 3 bulan yakni Februari hingga 

April 2018. Peneliti melakukan observasi 

pertama kali di acara yang berbau Korea 

atau K-Pop untuk mendapatkan langkah 

awal dalam menentukan informan. Dalam 

acara K-Pop peneliti melakukan pendekatan 

kepada penggemar EXO. Observasi dengan 

mengikuti kegiatan penggemar boyband 

EXO maupun acara K-Pop sebanyak 2 kali 

untuk mengumpulkan data mengenai 

penggemar boyband EXO. Observasi 

dilakukan di beberapa mall di Surabaya 

sekaligus mengamati aktivitas serta hal-hal 

yang berkaitan dengan fokus penelitian 

sekaligus membina rappor dengan 

penggemar boyband EXO. Selain itu, 

wawancara mendalam kepada subjek 

dilakukan sebanyak 1-2 kali dan berlanjut 

melalui sosial media Whatsapp dan Line. 

Pengumpulan data ditunjang dengan gadget, 

pedoman wawancara, serta 

mendokumentasikan proses penelitian 

(Danandjaja, 1994:102). 

Dalam menganalisis data peneliti 

mendeskripsikan bagaimana gaya hidup 

serta perilaku penggemar EXO di Surabaya 

terhadap produk merchandise boyband 

EXO. Selain itu, peneliti juga mencari tahu 

dan sedikit mendeksipsikan bagaimana 

aktivitas penggemar boyband EXO di 

Surabaya. Untuk menganalisis peneliti 

menggunakan teori gaya hidup David 

Chaney (1996:41). Data dari informan ini 

kemudian ditranskip dan dianalisis 

menggunakan teori tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Citra Diri Penggemar Boyband EXO 

Citra diri merupakan gambaran 

tentang siapakah diri kita menurut pendapat 

kita sendiri. Citra diri ini membentuk 

kepribadian seseorang, mulai dari 

bagaimana cara mereka berperilaku, 

penampilan, dan mengambil keputusan. 

Dalam hal tersebut dapat diketahui bahwa 

menjadi seorang penggemar tentunya akan 

selalu menunjukkan bagaimana mereka 

menampilkan sebuah penampilan diri 

layaknya sebagai penggemar boyband atau 

girlband. Seperti halnya gaya busana para 

penggemar boyband EXO yang selalu 

terlihat memakai baju jersey berwarna putih 

yang bertuliskan “Exoplanet” dan ada juga 

yang menggunakan kaos atau jaket yang 

bertuliskan “EXO”, ataupun nama dari salah 

satu member EXO pada setiap event yang 

mereka hadiri maupun melakukan kegiatan 

sehari-hari. Selain menunjukkan citra diri 

sebagai penggemar melalui gaya busana, 

penggemar boyband EXO ini juga 

menunjukkan perilaku mereka ketika 

berbelanja produk merchandise idolanya. 
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Karena bagi penggemar boyband EXO 

pembelian merchandise merupakan salah 

satu bentuk kebanggaan mereka sebagai 

penggemar terhadap idolanya. Dalam 

pembelian merchandise dapat dilakukan 

oleh penggemar boyband EXO melalui 

pembelian secara online maupun offline. 

Intensitas Pembelian Merchandise 

 Setiap orang selalu memiliki 

intensitas tersendiri terhadap pembelian 

suatu barang. Seperti halnya seorang 

penggemar boyband EXO yang memiliki 

intensitas dalam membeli berbagai 

merchandise idola mereka. Hal ini pun tak 

terkecuali juga dialami oleh informan-

informan dalam penelitian ini. Mereka 

memiliki perbedaan dalam hal membeli 

sebuah merchandise yang mana hal tersebut 

dilatarbelakangi oleh sebab-sebab tertentu. 

Berdasarkan penjelasan dari para informan 

tersebut bahwa secara umum mereka 

membeli sebuah merchandise boyband EXO 

dalam waktu yang cukup lama, bisa dalam 

hitungan bulanan bahkan juga melihat 

seberapa banyak modal yang mereka 

kumpulkan, kemudian mereka habiskan 

untuk membeli sebuah merchandise. 

Dengan begitu, dapat diketahui bahwa 

mereka dapat dikategorikan memiliki 

intensitas pembelian merchandise boyband 

EXO yang jarang. Kendala yang dihadapi 

untuk membeli merchandise ini selain 

mengumpulkan uang terlebih dahulu, ada 

juga dikarenakan mereka membeli 

merchandise tersebut hanya disaat pada 

waktu boyband EXO comeback. Meskipun 

tergolong jarang dan memiliki kendala 

mereka juga tidak tanggung-tanggung dalam 

mengeluarkan uang banyak hanya untuk 

membeli sebuah merchandise idola mereka. 

Manajemen Budget yang Dikeluarkan 

untuk Berbelanja 

 Sebagai seorang penggemar boyband 

EXO dengan segala kebutuhannya demi 

menjadi seorang penggemar tentu memiliki 

prioritas dalam berbelanja merchandise. 

Dalam hal ini, salah satunya yakni terkait 

manajemen keuangan dari penggemar 

boyband EXO yang bersangkutan. Dari 

beberapa penggemar boyband EXO ini 

memiliki perbedaan pendapat mengenai cara 

mengelola keuangannya, khususnya dalam 

menyisihkan uangnya berbelanja 

merchandise. Para penggemar boyband 

EXO ini kerap kali melakukan metode 

menabun dalam memanajemen budget yang 

akan dikeluarkan untuk berbelanja. 

 

 



9 
 

Alasan Pembelian Merchandise 

 Berbelanja kini sudah menjadi suatu 

kegiatan tersendiri dalam gaya hidup yang 

ada pada masyarakat perkotaan. Bahwa 

setiap orang atau siapapun itu, ketika hendak 

membeli produk, sudah memiliki produk 

pasti dengan didasari alasan tertentu. 

Alasan-alasan tersebut hadir sebelum 

tindakan, dalam hal ini dapat diketahui 

dalam kegiatan berbelanja sering melibatkan 

proses kognisi tersendiri. Dalam hal ini pun 

setiap orang memiliki berbagai alasannya 

masing-masing yang melatarbelakangi 

sebuah perilaku tersebut patut dilakukan. 

Para penggemar boyband EXO pun 

memiliki alasan dalam melakukan 

pembelian merchandise yang meliputi harga 

produk, keingan, dan tampilan produk. 

Ketiga hal tersebut selalu menjadi 

pertimbangan bagi mereka ketika akan 

membeli sebuah merchandise.  

Selain itu, adapun faktor pendorong 

perilaku penggemar dalam berbelanja 

merchandise boyband EXO seperti halnya 

lingkungan sosial pertemanan antar 

penggemar dan sosial media. Hal ini kerap 

kali menjadi salah satu alasan dan juga 

pendorong perilaku penggemar dalam 

berbelanja merchandise idolanya. 

Menurut Chaney (1996:54) 

terjadinya konsumsi mendorong manusia 

lain untuk berinteraksi dengan sesamanya. 

Hal ini dapat diketahui melalui berbagai 

faktor yang mendorong adanya perilaku 

penggemar dalam berbelanja produk 

merchandise boyband EXO seperti halnya 

lingkungan sosial pertemanan dan cara 

berbelanja baik secara offline maupun 

online. Melalui lingkungan sosial 

pertemanan dapat dianalisis bahwa seorang 

penggemar dapat terpengaruh untuk 

membeli produk merchandise EXO 

berdasarkan ajakan atau informasi dari 

sesama penggemar, mereka dapat saling 

betukar informasi bahkan saling melakukan 

transaksi pembelian. Maka dari itu, dengan 

adanya sosial media online shop maupun 

keberadaan store Kpop di pusat perbelanjaan 

menjadi semacam ajang adu kecepatan bagi 

mereka-mereka yang gemar berbelanja 

(masyarakat konsumer). Masing-masing dari 

individu tersebut tidak ingin kalah satu sama 

lain dalam hal memiliki produk merchandise 

baru, citra baru, dan gaya dalam rangka 

memperbarui merchandise milik mereka 

yang sebelumnya. Oleh karena itu, dalam 

konteks citra atau tampilan diri sebagai 

bentuk kebanggaan diri seorang penggemar. 

Melalui citra diri sebagai “fangirl” 

mendorong mereka bergaya hidup dengan 



10 
 

perilaku mereka dalam berbelanja, salah 

satunya. Hal tersebut sejalan dengan aliran 

dari gaya hidup penggemar K-Pop itu 

sendiri yakni untuk menampilkan identitas 

diri mereka melalui kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan. 

KESIMPULAN 

 Setiap penggemar tentu memiliki 

gaya hidup tersendiri yang membedakannya 

dengan penggemar lainnya dalam 

mengidolakan suatu boyband atau girlband, 

seperti halnya penggemar EXO di Surabaya 

yang memiliki gaya hidup tersendiri dalam 

mengidolakan boyband idolanya. Gaya 

hidup penggemar boyband EXO ini dapat 

diketahui melalui gaya busana dan perilaku 

mereka dalam berbelanja merchandise. Hal 

tersebut dapat dilihat ketika mereka 

mengikuti sebuah acara-acara Kpop maupun 

acara khusus penggemar boyband EXO, 

mereka selalu menunjukkan citra diri atau 

tampilan diri mereka melalui gaya busana. 

Tak lain halnya dengan gaya busana, mereka 

juga menunjukkan bahwa mereka 

penggemar boyband EXO dengan cara 

membeli merchandise yang berhubungan 

dengan idolanya. 

 Secara tidak disadari, hal tersebut 

sudah menjadi suatu kebiasaan bagi para 

penggemar boyband EXO. Dalam hal 

berbusana, mereka bahkan tidak canggung 

untuk memakai atribut yang menunjukkan 

bahwa mereka adalah penggemar boyband 

EXO. Kemudian dalam hal perilaku mereka 

dalam berbelanja merchandise terkadang 

mereka tidak tanggung-tanggung 

mengeluarkan uang banyak hanya untuk 

membeli sebuah merchandise idola mereka. 

Setiap mereka akan membeli sebuah atribut 

maupun merchandise idolanya mereka harus 

rela melakukan manajemen keuangan 

terlebih dahulu, supaya mereka dapat 

membeli barang tersebut. Hal ini mereka 

lakukan demi kebanggaan dan kepuasan 

mereka sendiri. Mereka juga memiliki rasa 

bangga ketika mereka memiliki beragam 

atribut ataupun merchandise tentang idola.  

DAFTAR PUSTAKA 

Chaney, David. 1996. Lifestyles: Sebuah 

Pengantar Komprehensif. Yogyakarta: 

Jalasutra. 

Chresna, Ridhana Swastika. 2013. K-Pop 

sebagai Fenomena Budaya 

Kontemporer Global, diakses pada 21 

Februari 2018, dalam http://ridhana-s-

c-

fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-

71009-Umum-

Kpop%20sebagai%20Fenomena%20B

udaya%20Kontemporer%20Global.ht

ml 

Danandjaja, James. 1994. Antropologi 

Psikologi: Teori, Metode, dan Sejarah 

Perkembangannya. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. 

http://ridhana-s-c-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-71009-Umum-Kpop%20sebagai%20Fenomena%20Budaya%20Kontemporer%20Global.html
http://ridhana-s-c-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-71009-Umum-Kpop%20sebagai%20Fenomena%20Budaya%20Kontemporer%20Global.html
http://ridhana-s-c-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-71009-Umum-Kpop%20sebagai%20Fenomena%20Budaya%20Kontemporer%20Global.html
http://ridhana-s-c-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-71009-Umum-Kpop%20sebagai%20Fenomena%20Budaya%20Kontemporer%20Global.html
http://ridhana-s-c-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-71009-Umum-Kpop%20sebagai%20Fenomena%20Budaya%20Kontemporer%20Global.html
http://ridhana-s-c-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-71009-Umum-Kpop%20sebagai%20Fenomena%20Budaya%20Kontemporer%20Global.html
http://ridhana-s-c-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-71009-Umum-Kpop%20sebagai%20Fenomena%20Budaya%20Kontemporer%20Global.html


11 
 

Ihromi, T.O. 1980. Pokok-Pokok 

Antropologi Budaya. Jakarta: PT. Gramedia. 

Kaparang, Olivia M. 2013. “Analisa Gaya 

Hidup Remaja dalam Mengimitasi 

Budaya Pop Korea Melalui Televisi 

(Studi pada Siswa SMA Negeri 9 

Manado)”, Jurnal Acta Diuma Vol. 02, 

No.02, pp. 3. 

Moleong, Lexy J. 1998. Metode Penelitian 

Kualitatif. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

Spradley, James P. 1997. Metode Etnografi. 

Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 

Sarah, Sora. 2017. EXO Resmi Pecahkan 

Rekor dan Jadi Quadruple Million 

Seller Lewat Album The War!, diakses 

pada 24 Februari 2018, dalam 

https://m.teen.co.id/read/5992/exo-

resmi-pecahkan-rekor-dan-jadi-

quadruple-million-seller-lewat-album-

the-war 

Wardani, Carlina Putri. 2015. “Fungsi 

Komunitas K-Pop Sebagai Wadah 

Para Penggemarnya (Studi Deskriptif 

pada Komunitas ELF (Ever Lasting 

Friends) Surabaya di Surabaya). 

Skripsi. Universitas Airlangga. 

 

 

https://m.teen.co.id/read/5992/exo-resmi-pecahkan-rekor-dan-jadi-quadruple-million-seller-lewat-album-the-war
https://m.teen.co.id/read/5992/exo-resmi-pecahkan-rekor-dan-jadi-quadruple-million-seller-lewat-album-the-war
https://m.teen.co.id/read/5992/exo-resmi-pecahkan-rekor-dan-jadi-quadruple-million-seller-lewat-album-the-war
https://m.teen.co.id/read/5992/exo-resmi-pecahkan-rekor-dan-jadi-quadruple-million-seller-lewat-album-the-war

