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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsepsi Diri 

Konsep diri merupakan pandangan terhadap sikap dan perilaku terhadap diri 

sendiri. Pengetahuan tentang diri sendiri ini juga termasuk pengetahuan tentang 

semua pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang dapat berhubungan dengan orang 

lain. Seperti yang dikatakan oleh Stuart dan Sudeen (1998) dalam tulisan Muchlisin 

Riadi di webnya, konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian 

yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam 

berhubungan dengan orang lain (Riadi, 2017). Konsep diri berarti segala sesuatu yang 

kita ketahui tentang diri kita sendiri. Semua yang kita percayai dan apa yang telah 

terjadi dalam hidup kita. Tingkah laku seorang individu akan sesuai dengan konsep 

diri dari individu tersebut. 

Konsep diri adalah faktor yang penting karena konsep diri sangat menentukan 

dalam komunikasi antar pribadi seorang individu. Konsep diri dapat mempengaruhi 

kemampuan berpikir seseorang. Konsep diri terdiri dari dua macam yaitu konsep diri 

yang negatif dan konsep diri yang positif. Contoh konsep diri yang negatif itu seperti 

peka pada kritik, responsif pada pujian, hiperkritis, cenderung tidak merasa disenangi 

orang lain, dan bersikap pesimistis. Sedangkan konsep diri yang positif itu seperti 

yakin akan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi masalah, merasa setara dengan 

orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, sadar akan keinginan dan perilaku tidak 

selalu disetujui orang lain, dan mampu memperbaiki diri (Karaeng, 2015). 

Konsep diri dipelajari melalui pengalaman dan interaksi individu dengan 

orang lain, berkembang secara bertahap, dan ditandai dengan kemampuan intelektual 

dan penguasaan lingkungan. Konsep diri merupakan aspek kritikal yang mendasar 
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dan pembentukan perilaku individu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep 

diri seperti tingkat perkembangan dan kematangan, budaya, sumber eksternal dan 

internal, pengalaman sukses atau gagal, sterssor, usia, dan keadaan sakit atau trauma 

(Karaeng, 2015). 

Dari pengertian-pengertian diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa konsep 

diri adalah pengetahuan individu tentang diri sendiri dan hal ini akan mempengaruhi 

individu itu saat melakukan interaksi dengan orang lain. Konsep diri mempengaruhi 

individu dalam berhubungan dengan orang lain karena konsep diri seorang individu 

dapat mempengaruhi pikiran orang lain yang berinteraksi dengan individu tersebut 

sehingga membentuk suatu kesan (impression management). Saat berinteraksi dengan 

seseorang kita menginginkan orang tersebut memandang kita sesuai yang kita 

harapkan. Disini apabila konsep diri kita baik, maka saat berinteraksi dengan orang 

lain, seorang individu akan membentuk suatu kesan positif terhadap lawan 

interaksinya. Namun sebaliknya, apabila konsep diri seorang individu kurang baik, 

maka saat berinteraksi, ia dengan tidak sengaja dapat membentuk suatu kesan yang 

negatif terhadap lawan interaksinya. 

2.1.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri 

Konsep diri tidak berkembang begitu saja. Berkembangnya konsepsi 

diri tentu saja dikarenakan beberapa faktor. Menurut Stuart dan Sudden 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berkembangnya konsep diri 

pada seseorang. Faktor-faktor itu adalah teori perkembangan, significant other 

(orang yang terdekat atau yang penting bagi individu tersebut), dan self 

perception (persepsi diri sendiri) (Nurrofiq, 2012).  
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1. Teori Perkembangan 

Perkembangan manusia yang wajar dan normal harus melalui 

proses pertumbuhan dan perkembangan lahir batin. Konsep aliran 

sosiologi tentang pertumbuhan menganggap pertumbuhan itu 

adalah proses sosialisasi, yaitu proses perubahan dari sifat awal 

yang asosial atau juga sosial, kemudian secara bertahap 

disosialisasikan (Jauhar, 2014). Ketika seseorang lahir, konsep diri 

belum ada dalam dirinya, namun konsep diri itu berkembang secara 

bertahap. Seperti seorang anak mulai mengenal dan bisa 

membedakan dirinya dengan orang lain. Seseorang mulai memiliki 

batasan diri yang terpisah dari lingkungan dan berkembang melalui 

kegiatannya dalam eksplorasi lingkungan melalui bagasa, 

pengalaman, nama panggilan, budaya, hubungan interpersonal, dll. 

2. Significant Other (Orang Terdekat/Orang Penting bagi Seseorang) 

Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa terlepas 

dari orang lain. Ia akan selalu berinteraksi dengan orang lain. 

Interaksi tersebutlah yang mempengaruhi bagaimana konsep diri 

seseorang. Naluri manusia untuk selalu hidup dan berhubungan 

dengan orang lain dan oleh karena itu, manusia disebut sebagai 

makhluk sosial (Jauhar, 2014). Konsep diri dipelajari melalui 

kontak dan pengalaman dengan orang lain. Konsep diri tersebut 

dipelajari melalui cermin orang lain yaitu dengan cara pandangan 

diri merupakan inteprestasi diri pandangan orang lain terhadap diri. 
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3. Self Perception (Persepsi Diri) 

Adalah persepsi dan penilaian seorang individu terhadap 

dirinya, terhadap pengalamannya akan situasi tertentu. Konsep diri 

bisa dibentuk melalui pandangan diri dan pengalaman yang positif. 

Sehingga konsep diri merupakan aspek yang kritikal dan dasar dari 

perilaku individu. Individu dengan konsep diri yang positif dapat 

berfungsi lebih efektif yang dapat dilihat dari kemampuan 

interpersonal, kemampuan intelektual dan penguasaan lingkungan. 

Sedangkan konsep diri yang negatif dapat dilihat dari hubungan 

seorang individu dan sosial yang terganggu. (Nurrofiq, 2012). 

Dari sebuah pengalaman, individu tersebut mempelajarinya 

sehingga bisa mempengaruhi atau bahkan memperkuat konsep 

dirinya. Pengalaman membuat individu menilai kembali apa yang 

kurang pada dirinya, sehingga individu tersebut dapat memperbaiki 

dirinya menjadi yang lebih baik lagi. Hal ini yang menjadikan self 

perception sebagai salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya konsep diri. 

2.1.2. Konsep Diri sebagai dasar Dalam Interaksi Sosial 

Konsep diri memiliki dua jenis yaitu konsep diri positif dan konsep diri 

negatif. Individu yang memiliki konsep diri yang positif adalah individu yang 

selalu optimis, yakin, tidak merasa lebih rendah dari orang lain (setara), 

mampu menerima pujian tanpa rasa malu, menyadari bahwa setiap orang 

memiliki perasaan, dan mampu membenahi diri sendiri (evaluasi diri) 

(Karaeng, 2015). Orang yang memiliki konsep diri yang positif maka ia akan 
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mampu berinteraksi dengan orang lain tanpa ada gangguan (noise) dan dapat 

menimbulkan kesan yang baik di dalam diri lawan interaksi orang tersebut. 

Sedangkan individu yang memiliki konsep diri yang negatif adalah 

individu yang selalu pesimis, tidak pernah yakin dan merasa benar (selalu 

merasa apa yang ia lakukan salah), cenderung tidak suka dikritik, berlebihan 

dalam menghadapi pujian, tidak mampu mengakui kelebihan orang lain, dan 

selalu cenderung tidak disenangi oleh orang lain. Individu yang memiliki 

konsep diri yang negatif cenderung akan sulit untuk berinteraksi dengan 

semua orang. Ia hanya mampu berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki 

konsep diri yang negatif pula. Biasanya, ia akan cenderung bersatu untuk 

mencela orang lain, dan menggunjing kelebihan orang lain misalnya.  

Konsep diri yang positif dapat menimbulkan kesan yang positif pula 

pada seorang individu. Namun konsep diri yang negatif dapat menimbulkan 

kesan yang negatif pada seorang individu. Konsep diri adalah dasar seseorang 

dalam berinteraksi. Seorang manusia mengatur konsep diri mereka dulu 

sebelum berinteraksi dengan manusia lain. Dengan memiliki konsep diri, akan 

tercipta suatu interaksi tanpa memiliki gangguan. Saat berinteraksi pula, 

manusia dapat membentuk bagaimana konsep dirinya sendiri seperti 

dijelaskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Semua faktor 

itu mengarah pada interaksi sosial. Jadi faktor utama dari konsep diri adalah 

interaksi sosial yang dilakukan oleh individu tersebut. 

Dari pengertian dan faktor faktor yang mempengaruhi konsep diri 

tersebut, peneliti menghubungkan antara konsep diri, manajement impression 

dan interaksi sosial dalam bagan dibawah ini. 
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Gambar 2.1.2. : Hubungan antara Konsep Diri, Interaksi Sosial, dan Impression Management menurut peneliti. 

 

2.2 Interaksi Sosial 

Interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu yang 

lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, jadi 

terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat antara 

individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan 

kelompok (Ramadhani, 2015). Singkatnya, interaksi sosial adalah sebuah hubungan 

timbal balik yang bersifat mempengaruhi, antara individu dengan individu, individu 

dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Hubungan ini bisa berupa 

apa saja seperti kerjasama, persaingan, pertikaian, dll .  Jadi terdapat hubungan yang 

menimbulkan timbal balik. Interaksi sosial terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

manusia karena manusia adalah makhluk sosial. Seorang individu perlu untuk 

mencari individu lain ataupun kelompok lain untuk dapat berinteraksi ataupun 

bertukar pikiran. Hal ini penting karena tanpa berinteraksi, manusia tidak akan bisa 

menjalani kehidupannya. 

Menurut Bonner, interaksi merupakan suatu hubungan antara dua orang 

individu atau lebih, dimana kelakuan individu mempengaruhi, mengubah, atau 

mempengaruhi individu lain atau sebaliknya (Belajar Psikologi, 2017). Interaksi 
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sosial memiliki karakteristik. Karakteristik itu adalah ada pelaku dengan jumlah lebih 

dari satu orang, interaksi sosial selalu menyangkut komunikasi diantara dua pihak 

yaitu pengirim dan penerima, interaksi sosial merupakan suatu usaha untuk 

menciptakan pengertian diantara pengirim dan penerima, dan ada tujuan tujuan 

tertentu (SS Belajar, 2013). Interaksi sosial menekankan juga pada tujuan mengubah 

tingkah laku orang lain karena sifat dari interaksi sosial adalah mempengaruhi. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu imitasi, sugesti, 

identifikasi, simpati, empati, dan motivasi (Hidayat, 2015). 

Sebenarnya dalam interaksi antar manusia (interaksi sosial), yang memegang 

peranan penting adalah aspek simbol-simbol. Oleh karena itu sebenarnya manusia itu 

menciptakan simbol-simbol dan menggunakan simbol-simbol tersebut untuk menjalin 

relasi antara satu dengan yang lainnya. Karena di dalam simbol-simbol tersebut 

termuat sebuah makna tentang konsepsi manusia mengenai suatu objek. Dengan 

menggunakan simbol-simbol yang sudah disepakati tersebutlah, manusia dapat 

berinteraksi dengan manusia lainnya. Tentu saja dalam berinteraksi, manusia harus 

mengerti makna akan simbol-simbol tersebut agar dapat berinteraksi tanpa ada 

gangguan (noise) (Adi, 2011). 

2.3 Interaksi Sosial dalam Prespektif Dramaturgi 

Manusia adalah makhluk sosial, dimana setiap orang membutuhkan pengaruh 

dari orang lain untuk kehidupannya. Maka untuk kelangsungan hidupnya, manusia 

harus memahami antar manusia lainnya. Jika tidak, maka manusia tidak akan dapat 

bekerja secara organisasi, mereka akan cenderung individualistik dan acuh tak acuh 

kepada sesamanya. Oleh karena itu, diperlukan interaksi sosial agar individu dapat 

saling memahami. Dalam berkehidupan, manusia memerlukan interaksi sosial karena 

tanpa interaksi sosial manusia tidak akan bisa hidup. Manusia tidak akan bisa 
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memenuhi kebutuhannya, karena pada dasarnya manusia makhluk sosial yang 

membutuhkan orang lain untuk keberlangsungan kehidupannya. Hal ini yang 

membuat interaksi sosial sangat penting bagi manusia. 

Interaksi juga melihat suatu respon yang diprakarsai oleh stimulus seseorang. 

Untuk itu diperlukannya suatu interaksi oleh manusia. Dengan berinteraksi, manusia 

dapat berkomunikasi karena komunikasi merupakan penghubungan bagi manusia 

untuk saling memahami. Dalam berkomunikasi terdapat 2 jenis komunikasi yaitu 

verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal menggunakan bahasa lisan. Sedangkan 

komunikasi non verbal yaitu komunikasi yang menggunakan simbol. 

Dalam berinteraksi, seseorang akan memberikan pernyataan kepada orang lain 

agar memperoleh kesan dari orang lain tersebut. Menrut Goffman, pernyataan dibagi 

menjadi dua yaitu pernyataan yang diberikan dan pernyataan yang dilepaskan 

(Nugraha, 2009). Pernyataan yang diberikan itu berupa informasi yang diberikan 

kepada orang lain sedangkan pernyataan yang dilepaskan itu adalah seperti ekspresi 

seseorang. Pernyataan yang diberikan dan yang dilepas dapat saling mendukung 

misalnya pernyataan sedih yang diberikan dan pernyataan yang dilepaskan adalah 

bagaimana menangis dan berwajah murung. 

Dalam berinteraksi, manusia kadang melakukannya sesuai dengan situasi. 

Mereka memberikan pernyataan yang agar dapat membuat orang lain memberikan 

kesan yang ia inginkan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku interaksi yang kita 

lakukan dalam pertunjukan kehidupan kita sehari-hari yang menampilkan diri kita 

sendiri dalam cara yang sama dengan cara seorang aktor menampilkan karakter orang 

lain dalam sebuah pertunjukkan drama (Nurhadi, 2015). Dalam proses ini, masing-

masing pihak akan berusaha mengendalikan perilaku orang lain dengan jalan 

memberikan pernyataan yang dapat menghasilkan kesan yang diinginkan. Usaha 
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seorang individu berusaha mengontrol persepsi orang lain terhadapnya dinamakan 

impression management atau pengelolaan kesan (Yusup, 2011). Dengan begitu orang 

akan dengan mudah memberikan manipulasi kepada orang lain saat melakukan 

interaksi sosial untuk mencapai yang diinginkanya. Penerapan dramaturgi sering 

dilakukan dalm kehidupan sosial dan politik saat individu/kelompok sedang 

melakukan interaksi sosial. 

Goffman mendalami dari segi sosiologi. Ia menggali segala macam realitas 

sosial yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang menampilkan diri kita 

sendiri dalam cara yang sama dengan cara seorang aktor menampilkan karakter orang 

lain dalam sebuah pertunjukkan drama (Nurhadi, 2015). Jika dalam suatu panggung 

drama, sang aktor menampilkan peran yang tidak sesuai, maka audience (penonton) 

akan menghujatnya dan memberikan kesan yang jelek. Namun apabila sang aktor 

menampilkan penampilan sesuai dengan karakter, maka ia akan mendapat kesan baik 

dari penonton bahkan akan mendapat pujian. Begitupula di realitas sosial. Setiap 

manusia akan “berdrama” saat berinteraksi dengan orang lain agar manusia itu 

mendapat kesan dari lawan interaksinya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Misal 

seorang anak berkata sopan ketika berhadapan dengan dosen agar ia dinilai sebagai 

anak yang sopan santun. Tapi ketika bersama teman-temannya ia berbicara 

menggunakan bahasa yang santai agar teman-temannya menilai ia adalah anak yang 

asyik di ajak berbicara dan bergaul. 

2.4 Konsepsi Diri dan Dramaturgi 

Konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang 

diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan 

dengan orang lain. Hal ini termasuk persepsi individu akan sifat dan kemampuannya, 

interaksi dengan orang lain dan lingkungan, nilai-nilai yang berkaitan dengan 
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pengalaman dan objek, tujuan, serta keinginannya (Karaeng, 2015). Konsep diri 

adalah faktor yang penting karena konsep diri sangat menentukan dalam komunikasi 

antar pribadi seorang individu. Konsep diri dapat mempengaruhi kemampuan berpikir 

seseorang. Konsep diri dipelajari melalui pengalaman dan interaksi individu dengan 

orang lain, berkembang secara bertahap, dan ditandai dengan kemampuan intelektual 

dan penguasaan lingkungan. Konsep diri merupakan aspek kritikal yang mendasar 

dan pembentukan perilaku individu. Konsep diri pada dasarnya terdiri dari jawaban 

atas pertanyaan mengenai “siapa aku” untuk kemudian dikumpulkan dalam bentuk 

kesadaran diri individu mengenai keterlibatannya yang khusus dalam hubungan sosial 

yang sedang berlangsung.  

Dalam faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri, ada salah satu 

faktor yaitu orang-orang disekitar kita yang dapat mempengaruhi perkembangan 

konsep diri kita. Sebagai manusia, sudah lazim apabila seorang individu ingin terlihat 

baik di depan orang lain. Oleh karena itu, seorang manusia akan membuat konsep 

dirinya sebaik mungkin. Dalam mengatur konsep diri tersebut, ia akan melakukan 

dramaturgi. Dimana seorang manusia akan menunjukkan konsepsi diri yang positif 

terhadap orang lain agar dapat meninggalkan kesan yang baik pada orang lain 

tersebut. Namun ketika mereka tidak berhadapan dengan siapa saja, mereka bebas 

berlaku sesuai dengan apa yang mereka inginkan. 

Dalam dramaturgi terbagi menjadi dua area yakni Front Stage dan Back Stage 

(Nurhadi, 2015). Dalam area Front Stage seorang individu akan menggunakan konsep 

diri positifnya. Ini dilakukan agar audiens bisa menerima ia sebagai aktor yang baik 

dan memperoleh kesan yang baik. Namun dalam area Back Stage seorang individu 

akan menggunakan konsep dirinya yang sesungguhnya. Sebagai contoh seorang 

mahasiswa. Di kampus di depan dosen, ia akan menyapa dosen dengan ramah, sering 
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bertanya dan memberikan tanggapan saat teman sedang presentasi didepan kelas, 

membawa buku tebal yang banyak, dan terlihat seperti seorang yang pintar. Namun 

saat ia bersama teman, ia akan terlihat lebih santai, bercanda dengan hal-hal yang 

„bodoh‟, bahkan bisa saja ia adalah seorang yang sebenarnya adalah anak yang acuh 

dan tidak terlalu pintar. Itulah bagaimana seorang individu mengatur konsep dirinya 

dalam berinteraksi dan melakukan dramaturgi. 

Dalam berinteraksi seorang individu menginginkan ia agar mendapat suatu 

kesan yang baik di mata lawan interaksinya. Inilah yang disebut dengan pengelolaan 

kesan (management impression). Dalam hal ini management impression memang 

berhubungan dengan konsep diri dan dramaturgi. Telah peneliti sebutkan diatas 

bahwa ketika berinteraksi dan melakukan dramaturgi, seorang manusia akan 

menunjukkan konsep dirinya sebaik mungkin guna mendapatkan kesan yang baik dari 

lawan interksinya. Disini ia akan menunjukkan sisi Front Stage dalam dirinya.  

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam berkehidupan sosial baik di lingkungan 

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

suatu pengelolaan kesan terhadap lawan bicara untuk menghasilkan respon sesuai 

dengan apa yang diinginkan. Goffman dalam hal ini juga berpendapat bahwa ketika 

orang berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri yang diterima orang 

lain walaupun itu terkadang berlawanan dengan dirinya sendiri (Nurhadi, 2015). 

Karena sebelum berinteraksi dengan orang lain, seseorang pasti akan mempersiapkan 

perannya dulu, atau kesan yang ingin ditangkap oleh orang lain. Inilah makna 

dramaturgi. Dengan konsep dramaturgi dan permainan peran yang dilakukan oleh 

manusia, terciptalah suasana-suasana dan kondisi interaksi yang kemudian 

memberikan makna tersendiri. 
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2.5 Interaksi dalam Ruang Virtual 

Saat ini teknologi sudah berkembang dengan pesat seiring dengan 

berkembangnya globalisasi. Globalisasi melahirkan sebuah teknologi bernama 

internet. Internet adalah salah satu dampak dari globalisasi. Internet merupakan 

sebuah komponen-komponen atau jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan 

orang-orang atau komputer-komputer di seluruh dunia (Kriyantono, 2013).  

Internet memungkinkan semua manusia dapat menyampaikan dan 

mengekspresikan apa saja tentang pendapat dan pikiran seseorang. Internet 

mengizinkan para penggunanya untuk mengeluarkan apapun yang ada dipikirannya 

melalui situs atau akun sosial pribadi. Pengguna juga bebas menyampaikan materi apa 

yang sudah mereka terima melalui situs blog dan juga dapat mengomentari sesuai 

pendapat mereka di sebuah pernyataan atau situs tertentu. 

Orang sering menyebut internet adalah dunia maya/ ruang virtual. Internet 

sebagai media komunikasi. Disini, komunikasi yang terjadi adalah komunikasi yang 

menggunakan atau melalui cyberspace atau dunia maya. Komunikasi merupakan 

bagian penting bagi kehidupan manusia untuk berinteraksi (Fahmi Chandra Aulia, 

2014). Dalam komunikasi ini memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan 

orang lain yang sebenarnya tidak berwujud di suatu tempat yang sama. Mereka 

meggunakan kata-kata dalam layar untuk saling bertukar informasi, beradu argumen, 

bertukar pengetahuan, berbagi dukungan emosional, hingga melakukan pertemuan. 

Semua dilakukan layaknya kita sedang berinteraksi di dunia nyata dalam interaksi 

verbal. Orang-orang dalam ruang virtual ini berinteraksi dengan menggunakan 

komunikasi virtual yang menggunakan media internet. 

Menurut Cangara dalam buku Potret Media Massa di Indonesia, media massa 

adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak 
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(penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, 

radio, film, dan televisi serta internet sebagai New Media (Kriyantono, 2013). 

2.5.1 Pola-pola Interaksi di Media Sosial 

Maryati dan Suryawati dalam buku Potret Media Massa di Indonesia, 

membagi pola interaksi sosial menjadi tiga, maka interaksi sosial melalui 

internet berbentuk interaksi antar individu dan individu, interaksi idividu dan 

kelompok, serta interaksi antar kelompok dengan kelompok (Kriyantono, 

2013). Interaksi antar individu terjadi seperti ketika seseorang mengirimkan 

pesan (direct missage, di akun Twitter-nya) kepada temannya yang berada 

dikota lain. Interaksi individu dengan kelompok seperti saat seorang anak 

yang menyukai musik, kemudia ia bergabung dengan grup di akun media 

sosial miliknya dan ia dapat mendaftar menjadi anggota sehingga komunitas 

itu memfasilitasi kebutuhan individu ini seperti akan kebutuhan informasi dll. 

Interaksi antar kelompok seperti ketika komunitas pencinta hewan ingin 

mengadakan acara dan mereka ingin menjalin kerja sama dengan perusahaan 

yang memproduksi makanan hewan. Maka komunitas itu dapat menghubungi 

lewat website perusahaan tersebut dan menjalin kerjasama. 

Seperti yang dipaparkan oleh Maryati dan Suryawati, interaksi yang 

terjadi dalam ruang virtual sebenarnya hampir sama dengan interaksi yang ada 

di dunia nyata. Bedanya adalah, kita tidak tahu siapa dan bagaimana orang 

yang berinteraksi dengan kita. Kebanyakan dari orang-orang yang berinteraksi 

di ruang virtual hanya menunjukkan konsep diri yang baik agar meninggalkan 

kesan baik pada lawan komunikasi mereka. Namun ada  juga yang 

meninggalkan kesan yang negatif saat seseorang berinteraksi melalui internet. 
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2.6 Konsepsi Diri, Dramaturgi dan Virtual 

Internet adalah New Media. Internet adalah dunia virtual dimana siapa saja 

dapat memberikan komentar, berbicara apapun, tanpa ada larangan di dalamnya. 

Dalam dunia virtual ini terdapat banyak sekali manusia yang berinteraksi satu sama 

lain. Mereka bertukar informasi, bertukar pendapat, saling adu argumen, bertukar 

kabar, saling sapa, dan interaksi sosial lainnya. Namun dalam ruang virtual, mereka 

cenderung mengonsepsikan diri mereka menjadi pribadi yang lebih ke arah positif. 

Manusia mampu menjalankan berbagai peran sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

berbeda. Pengaruh orang lain ketika memandang kita sangat berperan dalam 

pembentukan konsep diri. Mereka yang berinterksi di dunia virtual cenderung 

bersikap tidak sesuai dengan konsep diri mereka pada dunia nyata. Dalam ruang 

virtual ini, mereka melakukan dramaturgi dengan menampilkan Front Stage 

(Panggung Depan). Manusia sebagai aktor yang kreatif mampu menciptakan berbagai 

hal, salah satunya adalah ruang interaksi dunia maya atau biasa disebut interaksi 

virtual (Salis Fitria, 2015). Terkadang mereka seolah menjadi anak yang ramah di 

dunia virtual, namun sebenarnya ia adalah anak yang pendiam dan cuek. Adapula 

yang mengonsepsikan diri mereka seolah mereka adalah individu yang kuat 

menghadapi masalah apapun, padahal di dunia nyata mereka selalu merengek dan 

menangis saat menghadapi masalah. 

Interaksi yang terjadi dalam dunia virtual tersebut merupakan manipulasi dari 

pelaku-pelaku yang ada di dalamnya. User dalam dunia virtual ini memiliki 

kemampuan untuk mengatur dan menentukan jalannya interaksi. Hal ini tentu saja 

mengingatkan kita akan teori Dramaturgi Erving Goffman. Dalam teori Dramaturgi, 

Erving Goffman mengatakan bahwa “yang menentukan tindakan manusia ialah 

situasi-situasi yang memiliki struktur” (Fauzi, 2015). Untuk kepentingan penjelasan 
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akan teori yang ia kemukakan, Goffman menggunakan analogi drama dan teater. 

Berdasarkan teori dramaturgi tersebut, media sosial merupakan wadah yang tepat 

untuk seseorang yang ingin mencitrakan dirinya sesuai dengan apa yang ia inginkan, 

entah dia ingin mencitrakan dirinya dengan citra yang baik atau citra yang buruk 

(Salis Fitria, 2015). Menurut Goffman individu yang ditempatkan dalam sebuah 

situasi sosial terdapat pada suatu penampilan (performance), sementara orang-orang 

yang terlibat di dalamnya disebut sebagai pengamat atau partisipan (Fauzi, 2015). 

Para aktor adalah mereka yang melakukan tindakan-tindakan atau penampilan rutin. 

2.7 Roleplay 

Role Play adalah sebuah aktivitas dimana seseorang memerankan atau 

memparodikan idolanya. Biasanya Role Play berkaitan erat dengan dunia K-Popers. 

Namun seiring berkembangnya waktu, saat ini Role Play sudah mulai dimainkan pula 

oleh para penggemar J-Pop, I-Pop, West-Pop, dll. Bermain peran merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan pada 

dirinya. 

Role Play atau bermain peran adalah sebuah permainan, dimana pemainnya 

membuat suatu akun di media sosial, namun ia membuat akun tersebut menggunakan 

data diri orang yang akan di perankannya/diparodikannya. Selain itu Role Play juga 

bisa di artikan sebagai aktivitas dimana seolah-olah seseorang membayangkan dirinya 

berada di suatu tempat dan memainkan peran orang lain. 

Role Play pertama kali muncul dilakukan oleh orang-orang (terutama remaja) 

di media sosial, khususnya Twitter. Twitter adalah layanan jejaring sosial yang 

memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks 140 

karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet) (Ahira, 2017). Role Playing 

yang ditiru banyak remaja Indonesia adalah penggemar K-Pop, J-Pop, tokoh anime, 
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dan penggemar West-Pop. Penjelasan sederhananya adalah para penggemar tokoh 

tersebut membuat sebuah akun di Twitter dan memposting status di Timeline-nya 

seakan-akan kita adalah suatu karakter atau tokoh yang kita perankan, mengupload 

foto karakter/tokoh yang diperankan, dan berkomentar pada postingan Role Player 

lain seolah seperti tokoh atau karakter yang diperankan. Jika akun Role play yang kita 

perankan sesuai dengan sifat tokoh yang diperankan, maka pemilik akun disebut IC 

(In Character). Sedangkan apabila pemilik akun Role Play menyimpang sepenuhnya 

dari karakter tokoh yang diperankan, maka ia disebut OOC (Out of Character). 

Akun Role Play sekarang ini digunakan sebagai sarana mencari jodoh dan 

memuaskan hawa nafsu user (pengguna). Banyak orang yang memutuskan untuk 

menjadi seorang Role Player karena melihat beberapa dari teman-teman mereka yang 

juga seorang Role Player mendapatkan pasangan dari akun Role Play-nya. Disusul 

dengan adegan-adegan Hot, NC-17, Rated-M atau sering disebut adegan 18 tahun 

keatas (porno) yang dilakukan para Role Player. Kenyataannya sekarang para Role 

Player yang ternyata masih duduk di bangku SD/SMP/SMA/SMK dan sudah 

melakukan adegan dewasa secara non verbal di media sosial. Kebanyakan, mereka 

untuk mendapatkan follower / pacar / kepuasan seksual di media sosial. 

2.8 Roleplay dan Impression Management 

Telah peneliti paparkan di atas bahwa Role Play adalah sebuah permainan 

peran dimana user-nya membuat akun di media sosial dan berakting seolah-olah ia 

adalah orang yang sedang ia perankan. Dalam bermain Role Play, para penggunanya 

bisa bebas memilih apakah ia akan in-character atau ia akan out of character. 

Permainan Role Play memberikan kesenangan bagi para penggunanya seolah 

pengguna adalah idola dan digemari banyak orang. Pengguna Role Play bisa dengan 

mudah mencari teman, keluarga, bahkan pasangan. Namun ini hanya berlaku di dunia 
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Role Play (RPW). Bisa saja berlaku di dunia nyata apabila pengguna Role Play itu 

sudah sepakat untuk bertukar no HP, misalnya, agar bisa berteman di dunia nyata, 

tidak hanya di RPW. 

Dalam permainan Role Play tentu saja banyak penggunanya yang tidak ingin 

meninggalkan kesan yang negatif kepada pengguna Role Play lainnya. Oleh karena 

hal tersebut, otomatis pengguna Role Play akan melakukan Impression Management. 

Impression Management atau pengolahan kesan adalah upaya seseorang untuk 

membentuk suatu kesan tertentu dalam situasi tertentu untuk tujuan tertentu. Dalam 

hal ini, pengguna Role Play ketika mereka berinteraksi, mereka ingin menyajikan 

suatu gambaran diri atau presentasi diri yang akan diterima oleh pengguna Role Play 

yang lain.  

Dalam permainan Role Play, para pengguna Role Play melakukan pengelolaan 

kesan secara verbal. Ini karena permainan Role Play sendiri dilakukan di dunia maya 

melalui sebuah akun media sosial. Ketika mereka (pengguna Role Play) menulis 

status, berkomentar, menanggapi peristiwa inilah cara mereka melakukan pengelolaan 

kesan. Dalam hal ini biasanya mereka akan menggunakan kata yang sesuai dengan 

kesan apa yang ingin mereka tinggalkan terhadap pengguna Role Play lain yang 

membaca tulisan mereka. 


