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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Keberadaan internet memang telah merambah ke seluruh dunia, tak terkecuali 

di Indonesia. Internet merupakan sebuah komponen-komponen atau jaringan-jaringan 

komputer yang menghubungkan orang-orang atau komputer-komputer diseluruh 

dunia (Kriyantono, 2013). Sebagai teknologi yang canggih di era globalisasi ini, 

internet juga memiliki keunggulan yaitu internet bisa digunakan oleh siapa saja, 

dimana saja dan kapan saja. Internet, selain menjadi sarana baru dan mudah untuk 

berkomunikasi, juga dapat digunakan untuk berbisnis (bisnis online). Karena dapat di 

akses dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, internet menjadi sumber informasi 

yang tidak terbatas. 

Menurut survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet 

Indonesia (APJII)  menyebutkan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia tahun 

2016 mencapai 132,7 juta user atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk 

Indonesia sebesar 256,2 juta jiwa. Pengguna internet terbanyak ada di Pulau Jawa 

dengan total pengguna 86.339.350 user atau sekitar 65% dari total pengguna Internet 

(Isparmo, 2016). 

Perkembangan internet juga dapat dijangkau melalui gadget, seperti Tablet 

maupun Smartphone. Melalui gadget tersebut memungkinkan penggunanya untuk 

mengunduh berbagai aplikasi yang diinginkan ketika tersambung dengan jaringan 

internet. Aplikasi yang bisa didapatkan salah satunya mengenai media sosial. 

Kehadiran situs jejaring sosial (social networking site) atau sering disebut dengan 

media sosial (social media) seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram, Line, BBM, 
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Whatsapp, Snapchat, Bigo Live, VK, Skype, dan masih banyak lagi, merupakan media 

yang digunakan untuk mempublikasikan konten seperti profil, aktivitas, atau bahkan 

pendapat pengguna juga sebagai media yang memberikan ruang bagi komunikasi dan 

interaksi dalam jejaring sosial. 

Media sosial selain sarana sebagai penyampai informasi dan penyampaian 

pesan yang cepat, juga berfungsi sebagai sarana hiburan. Hiburan yang disajikan 

media sosial telah dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat dalam permainan peran 

(Role Play). Role Play adalah sebuah kegiatan memparodikan idola/bias yang kita 

suka. Umumnya pemain Role Play memerankan diri mereka seolah mereka adalah 

idola mereka. Permainan ini didominasi oleh penggemar K-Pop (Korean Pop). Dalam 

memainkan Role Play, mereka membuat sebuah akun di media sosial, Twitter 

misalnya, dengan menggunakan profil, data diri, dan foto dari idola yang mereka 

perankan. Kemudian dalam akun para Role Player (sebutan pemain Role Play) 

mereka akan berperan seolah mereka adalah idola mereka, baik dari cara ia berbicara 

(menulis status, mengomentari foto) maupun kegiatan mereka yang dilakukan di 

dalam akun Role Play tersebut. 

Peneliti melihat, apa yang ditampilkan dalam akun Role Play tidak selalu 

menggambarkan pribadi orang tersebut di dunia nyata. Misalnya ketika bermain Role 

Play, seseorang memerankan Role Play sebagai seorang lelaki, padahal dalam dunia 

nyata ia adalah wanita. Dalam akun Role Play-nya, ia menjadi sosok yang ramah 

seperti idola yang sedang ia perankan dalam akun tersebut agar ia menjadi seorang 

Role Player yang In Character dan ia bisa mendapat banyak followers di akun Role 

Play dalam Twitter-nya. Namun sebenarnya dalam dunia nyata, ia adalah pribadi yang 

cuek dan tidak terlalu ramah dengan semua orang. Citra yang ditampilkan di akun 

para Role Player di media sosial tidak selalu menggambarkan pribadi orang tersebut. 
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Dalam studi ilmu komunikasi, pembentukan kesan ini dikenal dengan istilah 

pengelolaan kesan atau Impression Management. Impression Management atau 

pengelolaan kesan adalah upaya seorang individu melakukan suatu proses dimana dia 

akan menyeleksi dan mengontrol perilaku mereka sesuai dengan situasi dimana 

perilaku itu dihadirkan serta memproyeksikan pada orang lain suatu image yang 

diinginkannya (Noor, 2013). Lebih singkatnya menurut peneliti, Impression 

Management atau pengelolaan kesan adalah upaya seseorang untuk membentuk suatu 

kesan tertentu pada lawan interaksinya, dalam situasi tertentu, dan untuk tujuan 

tertentu. Seperti yang kita ketahui, dalam berkehidupan sosial baik dilingkungan 

kerja, pergaulan, bahkan dalam lingkungan rumah sekalipun kita akan melakukan 

suatu pengelolaan kesan terhadap lawan bicara untuk menghasilkan respons sesuai 

dengan yang diinginkan. 

Goffman mengasumsikan bahwa ketika orang-orang berinteraksi, mereka 

ingin menyajikan suatu gambaran diri yang diterima orang lain. Kita mengelola 

informasi yang kita berikan kepada orang lain. Kita mengendalikan pengaruh yang 

akan ditimbulkan busana kita, penampilan kita, dan kebiasaan kita terhadap orang lain 

supaya orang lain memandang kita sebagai orang yang ingin kita tunjukkan. Seperti 

halnya yang dilakukan oleh para Role Player, mereka mengelola kesan ketika mereka 

berinteraksi dengan pengguna Role Play lainnya. 

Berbicara tentang pengelolaan kesan, tentu saja tidak terlepas dari kajian teori 

dramaturgi, karena pada dasarnya pengelolaan kesan merupakan bagian dari kajian 

teori dramaturgi. Teori dramaturgi adalah teori yang menjelaskan bahwa interaksi 

sosial dimaknai sama dengan pertunjukan teater atau drama di atas panggung 

(Nurhadi, Teori-Teori Komunikasi (Teori Komunikasi dalam Perspektif Penelitian 

Kualitatif), 2015). Dramaturgi merupakan suatu pendekatan yang lahir dari 
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pengembangan teori interaksionisme simbolik. Dramaturgi diartikan sebagai suatu 

model untuk mempelajari tingkah laku manusia, tentang bagaimana manusia itu 

menetapkan arti kepada hidup mereka dan lingkungan tempat ia berada demi 

memelihara keutuhan dirinya. Dramaturgi merupakan pandangan tentang kehidupan 

sosial sebagai serentetan pertunjukan drama dalam sebuah pentas. 

Dramaturgi adalah sebuah sandiwara kehidupan sosial yang di lakukan oleh 

manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam dramaturgi terdapat dua wilayah 

yaitu Front Stage dan Back Stage. Front mencakup setting, personal front 

(penampilan diri), expressive equipment (peralatan untuk mengekspresikan diri). 

Sedangkan bagian belakang adalah the self, yaitu semua kegiatan yang tersembunyi 

untuk melengkapi keberhasilan acting atau penampilan diri yang ada pada front 

(Nurhadi, Teori-Teori Komunikasi (Teori Komunikasi dalam Perspektif Penelitian 

Kualitatif), 2015). 

Konsep diri adalah semua pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang 

merupakan pengetahuan individu tentang dirinya dan mempengaruhi hubungan 

dengan orang lain (Riadi, 2017). Konsep diri yang didalamnya terdapat pesan verbal 

dan non verbal yang memungkinkan seseorang hidup dalam dua panggung kehidupan. 

Pesan verbal adalah sebuah pesan yang disampaikan secara langsung melalui kata-

kata, bahasa, atau tulisan. Sedangkan pesan non verbal adalah pesan yang 

disampaikan melalui isyarat, body language atau bahasa tubuh. Konsep diri 

merupakan salah satu kajian dramaturgis dalam kehidupan manusia sebagai makhluk 

sosial. 

Penelitian ini mengkhususkan pada konsep diri pengguna Role Play dalam 

media sosial dilihat dari kajian dramaturgi. Penulis ingin menganalisa bagaimana 

konsep diri seorang Role Player ketika ia bermain Role Play melalui media sosial 
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Twitter. Oleh karena fenomena tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengangkat dan 

meneliti “Konsep Diri Pemain Roleplay Dalam Media Sosial (Studi Dramaturgi 

Pada Komunitas Dance K-Pop yang Memainkan Roleplay Melalui Twitter di 

Kota Malang)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsepsi diri pemain Role Play dalam media sosial? 

2. Bagaimana pemain Role Play melakukan manajemen kesan (Impression 

Management)? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui konsep diri pemain 

Roleplay melalui media sosial Twitter yang dilakukan oleh komunitas dance K-Pop 

yang memainkan Roleplay di Kota Malang dan untuk mengetahui bagaimana seorang 

pemain Role Play (Role Player) melakukan manajemen kesan dalam bermain Role 

Play. Tujuan lain dari penelitian ini adalah agar pengguna media sosial bisa tahu 

bagaimana seorang individu mengatur konsep dirinya dan kemudian melakukan 

manajemen kesan untuk berinteraksi dengan orang lain di media sosial. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Studi ini diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain: 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian baru tentang konsep diri 

pengguna media sosial. Selain itu juga menyediakan referensi atau rujukan kajian 

pustaka untuk melengkapi penelitian – penelitian selanjutnya.  
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2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas dalam

menerima dan memahami sebuah konsep diri yang terdapat pada pengguna media

sosial. Sehingga dengan adanya penelitian ini akan memberikan pengetahuan bagi

masyarakat mengenai konsep diri pengguna media sosial tersebut memberi

pengaruh atau dampak bagi perkembangan remaja khususnya serta masyarakat

luas pada umumnya.


