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Abstrak 

Demam Korea ternyata tidak hanya menggemari musik yang enak didengar, drama yang lucu 
atau mengharukan, serta artis-artis yang tampan dan cantik. Fenomena yang terjadi saat ini, 
yaitu tarian gangnam style yang digandrungi kalangan anak muda hampir di seluruh dunia, tak 
terkecuali di Indonesia. Tak butuh waktu lama untuk mengenalkan gangnam style ke seluruh 
pelosok dunia. Kepopuleran gangnam style bukan tanpa sebab atau bukan terkenal begitu saja. 
Tarian berupa menunggangi kuda ini begitu mendunia, secara instan melejitkan nama PSY, 
penyanyinya yang merupakan penyanyi Korea Selatan besutan YG Entertainment, sebuah label 
musik sekaligus menajemen artis terkenal. Ekspansi budaya Korea ini tidak lepas dari peran 
media yang menyebarluaskan produk-produk budaya dari Korea Selatan tersebut. Salah satu 
faktor pendukungnya yaitu pesatnya perkembangan informasi dan komunikasi yang dibarengi 
dengan kemajuan teknologi. Dalam hal ini fasilitas internet yang semakin mudah dijangkau oleh 
masyarakat. Apapun yang baru terjadi di dunia bisa diketahui dengan sangat cepat. Dapat 
dikatakan perputaran informasi sama halnya dengan kencangnya perputaran bumi. Penelitian ini 
ingin mengeksplorasi lebih dalam bagaimana fenomena gangnam style terkenal lebih populer 
dibandingkan dengan boyband ataupun girlband, bagaimana peran media dalam menyuguhkan 
budaya K-Pop. 

Kata kunci: gangnam style, boyband, girlband, tarian, ekspansi budaya 
 
 
 
 
A. Pendahuluan  

Tersebarnya budaya Korea (Korean pop) secara global di seluruh dunia yang 
dikenal dengan “Hallyu” atau “Korean Wave” terjadi beberapa tahun belakangan ini. 
Banyaknya perhatian terhadap produk-produk entertainment dari negara Korea Selatan, 
mulai dari drama Korea dan musik yang berasal dari negara tersebut. Korean pop atau 
yang lebih dikenal dengan istilah K-pop digemari oleh kalangan remaja dan anak muda. 
Lihat saja berapa banyak dari mereka yang saat ini menggemari boys band dan girls 
band dari Korea, ditambah dengan drama Korea dan artis-artis yang membintanginya. 
Bahkan boys band atau girls band kembali menjadi tren musik di berbagai dunia dengan 
banyaknya bermunculan boys band atau girls band dari negara masing- masing. 

Demam Korea ternyata tidak hanya menggemari musik yang enak didengar, 
drama yang lucu atau mengharukan, serta artis-artis yang tampan dan cantik. Fenomena 
yang terjadi saat ini, yaitu tarian gangnam style yang digandrungi kalangan anak muda 
hampir di seluruh dunia. Tidak dinyanyikan oleh penyanyi yang tampan atau cantik, 
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tetapi tarian ini enerjik dan penuh semangat, dibalut dengan musik yang asik, juga 
dibumbui dengan humor yang catchy, menjadikan  gangnam style begitu fenomenal, 
yang membuat semua orang ingin meniru gerakan ini. Seperti yang dikutip dari Media 
Indonesia, 

“Fenomena 'Gangnam Style', tarian berupa gerakan menunggangi kuda yang 
dibawakan oleh PSY (Park Jae Sang), seorang rapper asal Korsel ini memang 
sedang melanda dunia. Gerakannya yang kocak, membuat video musik 'Gangnam 
Style' telah dilihat lebih dari 270 juta orang di YouTube dan menjadikannya video 
'Gangnam Style' paling di sukai di dunia” (www.mediaindonesia.com, diakses 12 
Oktober 2012).  

Uniknya video Gangnam style sudah ditonton lebih dari 210 juta kali sejak 
muncul di YouTube, Juli 2012. Banyak kehebohan yang terjadi, misalnya pada tanggal 
12 September 2012, Times Square diisi flash mob orang- orang yang sedang 
menggandrungi gangnam style. Begitupun di Indonesia, saat Car Free Day pada tanggal 
09 September 2012, Bundaran HI dipenuhi oleh orang- orang yang sedang melakukan 
flash mob gangnam style. Bahkan Band sepopuler Maroon 5 juga menyelipkan 
gangnam style ini di bagian intro lagu Moves Like Jagger saat konser di Jamsil Sport 
Stadium, Seoul, Korea Selatan. Penyanyi Nelly Furtado pun menyanyikan lagu dan 
meniru gangnam style saat menggelar konser di Filipina. Selain itu, tarian ini juga 
muncul di ajang MTV Video Music Awards 2012. 

Tak kalah hebohnya ketika Artis sekelas Britney Spears pernah mencoba 
melakukan tarian itu saat tampil di acara The Ellen Degeneres Show. PSY yang hadir di 
acara ini mengajari gerakan gangnam kepada Britney dan Ellen dan penampilan ini 
telah menaikkan rating acara tersebut secara signifikan. Kepopuleran gangnam style 
juga ditunjukkan ketika beberapa selebritis papan atas membagi video klip gangnam 
melalui internet, seperti Katy Perry, Tom Cruise, dan Robbie Williams. 

Lagu Gangnam Style menduduki posisi atas iTunes Charts di 31 negara, 
termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Lagu ini juga dinominasikan untuk 
Best Video di MTV Europe Music Awards 2012 di Frankfurt, Jerman. Gangnam style 
juga memecahkan rekor sebagai Most “Liked” Video in Youtube History dalam catatan 
Guiness World Records. Media-media internasional juga memuat tentang hal ini, seperti 
Huffington Post, The Wall Street Journal, Financial Times, CNN International, dan The 
Los Angeles Times. Selain itu, majalah Billboard juga menyatakan bahwa PSY telah 
menyingkirkan Taylor Swift dan mengambil posisi nomor satu selama tiga minggu 
dalam Billboard Social 50. Sebuah prestasi yang sejauh ini hanya bisa dicapai Justin 
Bieber, Lady Gaga, Adele, dan Rihanna.  

Maka, Gangnam style menjadi sebuah fenomena yang menarik. Sebuah musik 
dan tarian yang merupakan produk budaya bisa digandrungi oleh banyak orang, tidak 
hanya khalayak biasa, tetapi juga kalangan selebritis dunia, dan kepopulerannya 
memecahkan rekor di berbagai media. Tarian berupa menunggangi kuda ini begitu 
mendunia, secara instan melejitkan nama PSY, penyanyinya yang merupakan penyanyi 
Korea Selatan besutan YG Entertainment, sebuah label musik sekaligus menajemen 
artis terkenal. 

Ekspansi budaya Korea ini tidak lepas dari peran media yang menyebarluaskan 
produk-produk budaya dari Korea Selatan tersebut. Semua orang dapat mengaksesnya 
dari berbagai media seperti televisi, majalah, dan yang paling memliki peran yang 
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sangat besar adalah internet. Internet sebagai media yang bisa menghubungkan orang 
dari berbagai penjuru dunia, saat ini memang sangat ampuh sebagai media promosi atau 
penyebarluasan informasi. Ditambah dengan semakin banyaknya situs-situs jejaring 
sosial yang membuat kegiatan komunikasi melalui internet menjadi lebih mudah. 

Hal seperti inilah yang terjadi pada PSY dengan Gangnam Style-nya. PSY 
bukanlah idola pop remaja yang tergabung dalam sebuah boysband ternama, tidak juga 
tampil setampan personel boysband yang digandrungi anak muda atau remaja tersebut. 
Namun, penampilannya yang unik begitu mendunia bahkan menjadi sebuah tren. Di sini 
dapat kita lihat bagaimana media begitu berperan dalam komunikasi lintas budaya, yang 
mengakibatkan terjadinya penyebarluasan budaya, sehingga kebudyaan tidak hanya 
berkembang di tingkat lokal saja, tetapi juga secara global. 

B. Metodologi 

Metode Penelitian kualitatif menurut Satori (2009 : 22) adalah penelitian yang 
menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/ jasa. Hal 
terpenting terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/ gejala 
sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk 
memberikan sumbangannya terhadap, teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial, 
dan tindakan. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu : 

1. Observasi 

Kriyantono (2006: 110) mendefinisikan observasi sebagai kegiatan mengamati 
secara langsung dan tanpa mediator, suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan 
yang dilakukan objek tersebut.  

Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah observasi partisipatif  yang 
tergolong dalam partsipasi pasif, dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari 
orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 
Sebagai partisipasi pasif, peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi 
tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2009 : 227). 

2. Wawancara 

Menurut Esterberg (dikutip dalam Sugiyono, 2009: 231) wawancara adalah 
merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 
sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Dalam penelitian ini peneliti memakai jenis wawancara semiterstruktur. Pada 
wawancara semiterstruktur ini, pewawancara biasanya mempunyai daftar pertanyaan 
tertulis tapi memungkinkan untuk menanyakan untuk menanyakan pertanyaan- 
pertanyaan secara bebas, yang terkait dengan permasalahan (Kriyantono, 2006 : 101). 

3. Dokumentasi 

Kriyantono (2006: 120) mendefinisikan dokumentasi sebagai instrumen 
pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai pengumpulan data. Metode 
observasi, kuesioner atau wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan penelusuran 
dokumentasi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan 
interpretasi data. 
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Dalam penelitian ini, untuk mendukung metode- metode di atas peneliti 
menggunakan dokumentasi, yaitu setiap bahan tertulis yang berkaitan dengan 
penelitian. Dokumen dapat berupa arsip yang diperoleh dari perusahaan ataupun 
informasi, berita, dan artikel yang ada di media massa. 

C. Kajian Pustaka 

1.  Komunikasi Antarbudaya dan Globalisasi 

Budaya adalah hal yang dijumpai dimana-mana, kompleks, persuasive, dan sulit 
untuk diartikan. Menurut Triandis (dikutip dalam Samovar: 2010, 27):  

“Kebudayaan merupakan elemen subjektif dan objektif yang dibuat manusia yang 
di masa lalu meningkatkan kemungkinan untuk bertahan hidup dan berakibat 
dalam kepuasan pelaku dalam ceruk ekologis, dan demikian tersebar di antara 
mereka yang dapat berkomunikasi satu sama lainnya, karena mereka memiliki 
kesamaan bahasa dan mereka hidup dalam waktu dan tempat yang sama.” 

Komunikasi merupakan proses yang dinamis dimana orang berusaha untuk 
berbagi masalah internal mereka dengan orang lain melalui penggunaan simbol. 
Pentingnya dan pengaruh komunikasi pada manusia secara dramatis digarisbawahi oleh 
Keating ketika ia menuliskan, “Komunikasi itu sangat kuat: Mampu membawa teman 
ke sisi kita atau menceraiberaikan musuh, meyakinkan atau memperingatkan anak-anak, 
dan menciptakan mufakat atau garis pertempuran di antara kita” (Samovar, 2010: 15 
dan 18). 

Tidak ada batasan antara budaya dan komunikasi, seperti yang dinyatakan Hall, 
“Budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya”. Alasannya, ketika 
mempelajari budaya adalah melalui komunikasi dan pada saat yang sama komunikasi 
adalah refleksi budaya (Samovar, 2010: 25). 

Pengertian komunikasi antarbudaya itu sendiri adalah ketika anggota dari satu 
budaya tertentu memberikan pesan kepada anggota dari budaya yang lain. Komunikasi 
antarbudaya melibatkan interaksi antara orang-orang yang persepsi budaya dan sistem 
simbolnya cukup berbeda dalam suatu komunikasi (Samovar, 2010: 13). 

Salah satu isu penting dalam komunikasi antarbudaya saat ini adalah globalisasi. 
Globalisasi merupakan produk dari pertumbuhan dalam dunia perdagangan dan 
aktivitas bisinis yang menyertainya, peningkatan dramatis dalam telekomunikasi, 
kemudahan penyimpanan data dan transmisi, peningkatan fasilitas dan kesempatan 
bisnis, dan perjalanan liburan. Globalisasi terdiri atas tindakan atau proses yang 
melibatkan dunia dan berakibat luas. Inti dari globalisasi adaah keterkaitan. Semakin 
sulit untuk hidup tanpa dipengaruhi oleh pikiran dan tindakan orang lain (Samovar, 
2010: 3). 

Menurut Jamli, globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan 
yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya 
sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi 
bangsa-bangsa di seluruh dunia. 

Konsep globalisasi menurut Robertson, mengacu pada penyempitan dunia secara 
insentif dan peningkatan kesadaran kita akan dunia, yaitu semakin meningkatnya 
koneksi global dalam pemahaman kita akan koneksi tersebut. Di sni penyempitan dunia 
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dapat dipahami dalm konteks institusi modernitas dan intensifikasi kesadaran dunia 
dapat dipersepsikan refleksif dengan lebih baik secara budaya. 

Globalisasi memiliki banyak penafsiran dari berbagai sudut pandang. Sebagian 
orang menafsirkan globalisasi sebagai proses pengecilan dunia atau menjadikan dunia 
sebagaimana layaknya sebuah perkampungan kecil. Sebagian lainnya menyebutkan 
bahwa globalisasi adalah upaya penyatuan masyarakat dunia dari sisi gaya hidup, 
orientasi, dan budaya. 

2.  Internet: “The New Media” 

Inovasi bukanlah hal yang baru bagi media massa. Inovasi di luar mainstream 
mencakup kategori yang luas, terkadang tidak jelas, seperti media alternatif, media 
bawah tanah, dan media teknologi tinggi (high-tech media). High-Tech Media 
merupakan teknologi yang menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru, termasuk 
internet, terlepas dari baik buruknya, telah memperluas partisipasi dalam jurnalisme 
publik (Vivian, 2008: 16). 

Internet muncul di pertengahan 1990- an sebagai medium massa baru yang amat 
kuat. Internet adalah jaringan kabel dan telepon juga satelit yang menghubungkan 
komputer. Hampir semua orang yang memiliki komputer bisa masuk ke jaringan. 
Dengan beberapa kali mengklik tombol mouse kita akan masuk ke lautan informasi dan 
hiburan yang ada di seluruh dunia (Vivian, 2008: 262). 

Menurut Laquey, misi awal internet adalah menyediakan sarana bagi para 
peneliti untuk mengakses data dari sejumlah sumber daya perangkat keras komputer 
mahal. Namun, sekarang internet telah berkembang menjadi ajang komunikasi yang 
sangat cepat dan efektif, sehingga telah menyimpang jauh dari misi awalnya. Dewasa 
ini internet telah tumbuh menjadi sedemikian besar dan berdaya sebagai alat informasi 
dan komunikasi yang tak dapat diabaikan (Ardianto, 2008: 151). 

Perbedaan internet dari media massa lainnya adalah internet bersifat interaktif. 
Internet punya kapasitas untuk memampukan orang berkomunikasi, bukan sekedar 
menerima pesan, dan mereka bisa melakukannya secara real time. Teknologi ini sangat 
langsung dan akasesnya murah sehingga jutaan indiviu bisa membuat situs milik sendiri 
(Vivian, 2008: 263). 

Internet sebagai media komunikasi sangat digandrungi banyak masyarakat. 
Lebih dari lima orang Amerika dewasa menggunakan internet di rumah, kantor, atau 
sekolah dan di atas 10% menggunakannya setiap hari. Dari karakteristik jenis kelamin 
hampir sama banyaknya laki- laki dan perempuan yang menggunakan internet 
(Ardianto, 2009: 149). 

Internet unggul dalam menghimpun berbagai orang, karena geografis tak lagi 
jadi pembatas. Berbagai orang dari negara dan latar belakang yang berbeda dapat saling 
bergabung berdasarkan kesamaan minat dan proyeknya. Internet menyebabkan 
terbentuknya begitu banyaknya perkumpulan antara berbagai orang dan kelompok, jenis 
interaksi pada skala besar ini merupakan hal yang tak mungkin terwujud tanpa jaringan  
komputer (Ardianto, 2008: 154). 

3.  Fenomena Gangnam Style 

Gangnam style merupakan istilah yang digunakan orang-orang Korea yang 
mengacu pada gaya hidup mewah orang-orang di daerah Gangnam. Gangnam 
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merupakan sebuah area yang dikenal sebagi wilayah paling makmur di Korea Selatan, 
layaknya Beverly Hilss di California, Amerika Serikat. Kawasan ini terkenal elit dan 
trendi, merupakan area tinggalnya banyak artis papan atas, publik figur, dan orang 
terkenal lainnya. Selain itu, 90 % dari 300- an klinik operasi plastik di Korea Selatan 
terdapat di wilayah ini. 

Lagu gangnam style dinyanyikan oleh Park Jae Sang (PSY), seorang penyanyi, 
rapper, komedian, komposer, dan produser asal Korea Selatan. Musiknya dibuat oleh 
PSY dan Yoo Gun Hyung, sementara lirik dan koreografi diciptakan PSY sendiri. Lagu 
ini berisikan kritikan dan sindiran terhadap kemewahan kawasan Gangnam tersebut. 
Video musik lagu ini menggambarkan PSY menari di berbagai lokasi di Gangnam, yang 
menceritakan lelaki gangnam kaya raya dan disukai banyak wanita, disajikan dalam 
musik yang penuh semangat dan juga kental dengan humor.  

Video musik lagu ini juga menampilkan tarian gaya “menunggang kuda” yang 
lucu dan muncul di beberapa lokasi seperti di sesi yoga, di luar ruangan, dan di bak 
mandi air panas. Tarian inilah yang begitu populer, ditiru banyak orang hampir di 
seluruh dunia. Seperti yang dijelaskan oleh Sosiolog UGM Oki Rahadianto 
(www.suarapembaruan.com, diakses tanggal 12 September 2012), 

“fenomena gangnam style adalah budaya pop yang merupakan pelampiasan hasrat 
dan menunjukkan globalisasi dua arah. Berkat pengaruh media budaya korea 
masuk ke berbagai negara, maka terjadilah deman korea yang meluas dan terjadi 
secara massal.” 

D. Analisis 

1.  Efek Bola Salju Gangnam Style: Globalisasi Budaya dan Peran Media 

Mewabahnya Korean Pop di berbagai negara merupakan bentuk globalisasi 
budaya yang terjadi saat ini. Globalisasi menyebabkan hilangnya batas-batas antar 
negara dan budaya di dunia ini. Globalisasi budaya mempengaruhi pandangan dan sikap 
dari masyarakat yang menerimanya. Globalisasi budaya pun dipengaruhi oleh akses 
tekonologi dan komunikasi yang kian maju. Di sini media begitu berperan penting 
dalam menyebarluaskan suatu budaya secara massal. Termasuk dalam fenomena yang 
terjadi saat ini, Gangnam Style yang memecahkan pemberitaan di berbagai media, 
sehingga adanya efek bola salju penyebarluasan musik dan tari ini ke penjuru dunia. 

Menurut Klapper, globalisasi sangat memperngaruhi kebudyaan, hal ini 
dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan kemudahan dalam memperoleh akses 
komunikasi dan berita. Globalisasi secara intensif terjadi pada awal ke-20 dengan 
berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak budaya tidak perlu melalui kontak fisik 
karena kontak melalui media telah memungkinkan. Karena kontak ini tidak bersifat fisik 
dan individual, maka ia bersifat massal yang melibatkan sejumlah besar orang. 

Saat ini, internet begitu berkembang dengan kehadiran berbagai situs jejaring 
sosial seperti facebook, dan twitter, dimana orang dapat berbagi apa saja, dan terjadilah 
komunikasi tanpa batas. Ditambah dengan kehadiran Youtube dimana dengan 
keunggulan akses videonya, orang dan menikmati hiburan audiovisual dari berbagai 
negara. Kehadiran media massa ini sangat mendukung ekspansi budaya korea yang 
terjadi saat ini. Para penggemar K-pop dapat mengakses hal-hal berbau korea melalui 
internet. 
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Gangnam style dirilis pertama kali pada tanggal 15 Juli 2012, lagu ini diketahui 
oleh para penggemar K-pop. Kemudian, mereka mulai berbagi di situs jejaring sosial 
seperti facebook dan twitter, ditambah dengan video musik yang dapat diakses melalui 
YouTube. Sampai akhirnya pengguna internet di luar komunitas K-pop mulai 
mengetahui lagu ini. bahkan selebritis-selebritis internasional juga ikut menyebar-
luaskannya melalui jejaring sosial twitter.  

Dalam prosesnya banyak masyarakat yang terlibat dalam proses komunikasi 
global tersebut dan dalam waktu yang bersamaan banyak pula masyarakat yang terlibat 
dalam proses komunikasi global memperhatikan terhadap informasi dan terkena 
dampak komunikasi tersebut. Globalisasi berjalan cepat dan massal, sejalan dengan 
berkembangnya teknologi informasi modern. Keunggulan media massa, baik cetak 
maupun elektronik apalagi saat ini dengan berkembangnya internet, mampu menyuguh-
kan gambar-gambar secara jelas dan terinci kepada para pemakainya. 

Kebudayaan setiap bangsa cenderung mengarah kepada globalisasi dan menjadi 
peradaban dunia sehingga melibatkan masyarakat secara menyeluruh. Para pemakai 
media massa, mengetahui apa yang terjadi di tempat lain dengan budaya yang berbeda 
dalam waktu singkat. Mereka dapat melihat dan mengetahui keunggulan-keunggulan 
budaya yang dimiliki masyarakat lain melalui media massa tersebut. Setiap hari di 
media massa kita dapat menikmati hiburan massa dari negara-negara lain. kesenian-
kesenian populer lainnya juga dapat dinikmati melalui kaset, DVD, dan bisa diakses 
melalui internet. Fakaa tersebut memberikan bukti tentang betapa negara-negara 
penguasa teknologi dan informasi berhasil memegang kendali dalam globalisasi budaya, 
khususnya di negara-negara berkembang. 

Perubahan budaya yang terjadi di dalam masyarakat tradisional yaitu perubahan 
dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat yang lebih terbuka, dari nilai-nilai yang 
bersifat homogen menuju pluralisme nilai dan norma sosial merupakan salah satu 
dampak adanya globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia 
secara mendasar. Komunikasi dan sarana transportasi internasional telah menghilangkan 
batas-batas budaya setiap bangsa. 

Pentingnya media massa dalam kehidupan manusia adalah sebagai sumber yang 
dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran citra realitas sosial, 
tetapi juga bagi masyarakat atau kelompok secara kolektif, media menyuguhkan nilai-
nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan. 

Media massa merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi 
dalam masyarkat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekutan dan sumber 
lainnya. Media massa berperan sebagai wahana pengembangan kebudyaan bukan hanya 
pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga mengembangkan tata cara, mode, 
gaya hidup, dan norma-norma.  

Media massa secara pasti mempengaruhi pemikiran dan tindakan khalayak. 
Media membentuk opini publik untuk membawa perubahan yang signifikan. Di sini 
media secara instan dapat membentuk kristalisasi opini publik untuk melakukan 
tindakan tertentu. Dan terkadang kekuatan media massa hanya sampai ranah sikap. 
Media massa, terutama televisi menjadi agen sosialisasi (penyebaran nilai-nilai) 
memainkan peranan penting dalam transmisi sikap, persepsi, dan kepercayaan 
(Ardianto, 2008: 58). 
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Penyanyi Inggris Robbie Williams, aktor Simon Pegg, dan rapper T-Pain, dan 
Josh Groban menyatakan ketertarikannya terhadap video ini melalui twitter, sedangkan 
Britney Spears menyatakan ketertariaknnya dengan mengatakan “saya cinta video ini, 
sangat lucu! Saya mungkin harus mempelajari koreografinya. Adakah yang mau 
mengajari saya?”. Tidak hanya mereka, aktris dan penyanyi Amerika Serikat Vanessa 
Hudgens, juga memposting video Gangnam Style di situs resminya dan menulis, “Saya 
sangat terobsesi GANGNAM STYLE”. Penyanyi Katy Perry juga menulis di twitter, 
“Tolong! Saya berada di Gangnam Style K-hole”. Hal inilah memacu efek bola saju 
gangnam style. Musik dan tarian ini, meyebar luas secara massal ke berbagai negara. 

Musik dan Tarian Gangnam style tidak hanya dilihat, didengarkan, atau 
diberitakan melalui berbagai media, tetapi khalayak dari berbagai negara, berbondong-
bondong untuk meniru gerakan ini. kegiatan yang dikenal dengan flash mob pun ramai 
dilakukan. Di sebuah tempat yang luas dan umum, puluhan bahkan ratusan orang akan 
berkumpul untuk melakukan Gangnam Style ini. 

John Jurgensen, wartawan Wall Streer Journal mengatakan, hal ini membuktikan 
bahwa media cetak dan elektronik tradisional, sangat memantau apa yang menjadi hit di 
Internet, melihat sebuah lagu Korea menjadi sesuatu yang fenomenal di Amerika, 
sungguh menunjukkan kekuatan yang luar biasa dari media dan video online. 

Bens Leo, pengamat musik Indonesia,juga mengatakan, “ Musik Gangnam Style 
enak di telinga dikombinasi tarian kocak yang mudah ditiru adalah formula yang tepat 
untuk menjual sebuah lagu. Dan karena ditunjang media sosial, gelombang ini kian 
menggema. Ini membuktikan peran media sosial sangat besar.” New media sosial 
membawa efek yang cepat untuk mendongkrak popularitas seseorang. 
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