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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Fenomena Drama Korea dalam membentuk perspektif dosen

perempuan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan tentang

rumah tangga ideal menghasilkan dua persepsi berbeda. Perbedaan persepsi

tersebut dikarenakan dosen perempuan ada yang sudah menikah dan belum

menikah. Dosen perempuan yang sudah menikah berada dalam posisi

dominan sebagai penonton dan juga perspektif, yaitu segala sesuatu yang

ditampilkan atau pesan yang disampaikan di Drama Korea terkait dengan

rumah tangga ideal diterima seutuhnya serta digunakan dalam kehidupan

sehari-hari, sedangkan dosen perempuan yang belum menikah berada dalam

posisi negosiasi, yaitu bisa menerima beberapa hal terkait rumah tangga ideal

di dalam Drama Korea yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan menolak

beberapa yang dianggap tidak sesuai. Hal ini dikarenakan mereka memiliki

latar belakang berbeda-beda. Seperti pengetahuannya akan konsep rumah

tangga ideal serta berbagai pengalaman di dalam kehidupan berkeluarga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Dosen Perempuan di Sekolah

Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan dalam menyukai Drama Korea,

yaitu pertama faktor pertemanan, memiliki pertemanan dengan sesame

penggemar Drama Korea menjadi pemicu terjadinya fenomena Drama Korea.

Kedua  faktor lingkungan, semua Dosen perempuan yang menyukai Drama

Korea berada dalam lingkungan pekerjaan atau kelompok kerja yang sama-
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sama menyukai Drama Kores. Ketiga faktor dari tayangan Drama Korea itu

sendiri, karena Drama Korea memiliki kelebihan-kelebihan dari segi pemeran

dalam Drama, alur cerita yang ringan, episode yang sedikit, dan visual yang

menyenangkan untuk dilihat oleh mata.

B. Rekomendasi

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan di dalam penelitian ini,

penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Para Aktivis Dakwah

Hal ini menjadi permasalahan dakwah yang harus diperhatikan

dengan baik khususnya bagi para pendakwah di masyarakat.

Pentingnya memberikan pemahaman terhadap hukum-hukum Islam

khususnya terkait dengan tontonan, budaya, dan pembentukkan rumah

tangga yang Sakinah sesuai dengan ajaran Islam.

2. Penonton Drama Korea

Kepada para penonton Drama Korea baik dari kalangan akademisi

ataupun non akademisi, penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru

terkait dampak dari menonton Drama Korea dalam kehidupan

masyarakat, khususnya untuk membentuk rumah tangga ideal secara

Islam.


