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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 Tinjuan Tentang Impression Management  

Impression Management atau yang lebih dikenal dengan istilah 

pengelolaan kesan sering kali dilakukan oleh orang-orang yang dianggap memiliki 

peran dalam kehidupan sosial dan dituntut untuk memiliki self image yang positif. 

Salah satu peran yang kini sedang ramai diperbincangkan tersebut antara lain 

adalah menjadi selebgram, selebgram yakni user instagram yang memiliki 

followers ribuan hingga jutaan dan sering melakukan postingan di instagram.  

Impression Management atau pengelolaan kesan di temukan dan 

dikembangkan oleh Erving Goffman pada tahun 2001, dan telah dipaparkan dalam 

bukunya yang berjudul “The Presentation of Self in Everyday Life”. Pengelolaan 

kesan juga secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah teknik presentasi diri 

yang didasarkan pada tindakan mengontrol persepsi orang lain dengan cepat 

dengan mengungkapkan aspek yang dapat menguntungkan diri sendiri atau tim. 

Menurut Goffman, Impression Management erat kaitannya dengan sebuah 

permainan drama, dimana aktor pelakunya dibentuk oleh lingkungan dan target 

penontonnya. Tujuannya tak lain ialah untuk memberikan penonton sebuah kesan 

yang konsisten yang dilandasi tujuan yang diinginkan oleh aktor itu sendiri 

(Mulyana, 2006:121). 
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Kehidupan yang dijalani oleh seorang individu dengan berbagai peran 

yang dijalaninya setiap hari, memiliki kesamaan dengan sebuah pementasan 

drama. Kehidupan diibaratkan sebuah teater, dimana interaksi sosial di atas 

panggung menampilkan peran-peran yang dimainkan oleh para aktor tersebut. 

Seringkali sang aktor tersebut tanpa sadar melakukan pengelolaan kesan 

(Impression Management), namun tak jarang pula aktor tersebut dengan sengaja 

melakukan pengelolaan kesan (Impression Management) tersebut (Mulyana, 

2006:121). 

Seorang individu seringkali peduli terhadap self image yang 

ditampilkannya terhadap orang lain. Kepedulian tersebut akan menuntun individu 

tersebut untuk senantiasa berusaha mengontrol tentang apa yang orang lain 

pikirkan tentang dirinya tersebut. Self image yang dicoba ditampilkan ini dapat 

berbeda-beda dari satu situasi ke situasi lainnya, tergantung dari tujuannya. Self 

image yang dicoba untuk ditampilkan tersebut dapat dianalogikan seperti seorang 

aktor yang sedang bermain peran. Layaknya seorang aktor dalam pementasan 

teater, setiap individu akan berusaha untuk dapat menampilkan image tertentu 

dengan menggunakan suatu setting tingkah laku verbal maupun nonverbal secara 

hati-hati untuk dapat mencerminkan image tersebut. Usaha tersebut dapat 

dikategorikan sebagai sebuah impression management atau pengelolaan kesan. 

(Rakhmat, 2008 : 96).  

Berbicara mengenai impression management tentu tidak terlepas dari 

kajian dramaturgi. Pada perkembanganya, Dramaturgi begitu banyak dikenal dan 
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dijadikan sebagai bentuk komunikasi lainnya dalam kehidupan sehari-hari 

manusia. Teori dramaturgi menjelaskan bahwa identitas manusia adalah tidak 

stabil dan setiap identitas tersebut merupakan bagian kejiwaan psikologi yang 

mandiri. Identitas manusia bisa saja berubah-ubah tergantung dari interaksi 

dengan orang lain. Disinilah dramaturgi masuk, bagaimana kita menguasai 

interaksi tersebut. Dalam dramaturgi, interaksi sosial dimaknai sama dengan 

pertunjukan teater.  

Manusia adalah aktor yang berusaha untuk menggabungkan karakteristik 

personal dan tujuan kepada orang lain melalui “pertunjukan dramanya sendiri”. 

Dalam mencapai tujuannya tersebut, menurut konsep dramaturgi, manusia akan 

mengembangkan perilakuperilaku yang mendukung perannya tersebut. 

Selayaknya pertunjukan drama, seorang aktor drama kehidupan juga harus 

mempersiapkan kelengkapan pertunjukan. Hal ini tentunya bertujuan untuk 

meninggalkan kesan yang baik pada lawan interaksi dan memuluskan jalan 

mencapai tujuan. Lebih jauh lagi, dengan mengelola informasi yang kita berikan 

kepada orang lain, maka kita akan mengendalikan pemaknaan orang lain terhadap 

diri kita. Hal itu digunakan untuk memberi tahu kepada orang lain mengenai siapa 

kita (Mulyana, 2006:112) 

Goffman mengistilahkan tindakan diatas disebut dalam istilah “impression 

management”. Goffman juga melihat bahwa ada perbedaan akting yang besar saat 

aktor berada di atas front stage (panggung depan) dan di back stage (panggung 

belakang) drama kehidupan. Kondisi akting di front stage adalah adanya penonton 
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(yang melihat kita) dan kita sedang berada dalam bagian pertunjukan. Saat itu kita 

berusaha untuk memainkan peran kita sebaik-baiknya agar penonton memahami 

tujuan dari perilaku kita. Perilaku kita dibatasi oleh oleh konsep-konsep drama 

yang bertujuan untuk membuat drama yang berhasil (lihat unsur-unsur tersebut 

pada impression management diatas). Sedangkan back stage adalah keadaan 

dimana kita berada di belakang panggung, dengan kondisi bahwa tidak ada 

penonton. Sehingga kita dapat berperilaku bebas tanpa mempedulikan plot (alur 

cerita) perilaku bagaimana yang harus kita bawakan (Mulyana, 2006:124). 

Dramaturgi juga diibaratkan sebagai permainan peran oleh manusia. Tentu 

permainan peran yang dimainkan oleh manusia tersebut disesuaikan dengan 

tujuan yang ingin dicapai sebelumnya. Entah itu hanya sekedar untuk 

menciptakan kesan tertentu tentang diri kita dihadapan penonton ataupun suatu 

bentuk penghargaan lainya yang kita peroleh dari permainan peran tersebut. 

Dalam buku yang berjudul “The Presentation of Self in Everyday Life” karangan 

Erving Goffman yang diterbitkan pada tahun 2001, Goffman mendalami konsep 

dramaturgi yang bersifat penampilan drama atau teater atau teateris di atas 

panggung, dimana seorang aktor memainkan karakter manusia-manusia yang lain, 

sehingga penonton dapat memperoleh gambaran kehidupan dari tokoh tersebut 

serta mampu mengikuti alur cerita dari drama yang disajikan. 

Impression management sendiri merupakan bagian dari kajian dramaturgi 

yang sama-sama dikembangkan oleh Goffman. Impression management atau 

pengelolaan kesan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang individu 
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dalam menciptakan kesan atau persepsi tertentu atas dirinya dihadapan 

khalayaknya. Pengelolaan kesan tersebut baik terhadap simbol verbal maupun 

simbol nonverbal yang melekat di dirinya (Mulyana, 2006:122).  

Penelitian ini mengkaji bagaimana impression management di kehidupan 

front stage (panggung depan) dan back stage (panggung belakang) pada diri 

seorang selebgram dalam lingkup kampus Universitas Muhammadiyah Malang. 

Sebagaimana yang telah dipaparkan Goffman membagi dua wilayah dari aktor 

yang diibaratkan memainkan peran tersebut, yakni :  

a) Front stage (panggung depan). Bagian ini peneliti akan meneliti lebih jauh 

mengenai pengelolaan kesan yang dilakukan oleh selebgram dalam 

lingkup kampus Universitas Muhammadiyah Malang ditinjau dari aspek 

appearance (penampilan) dan manner (gaya). Mengenai pengelolaan 

kesan dalam hal informasi yang disampaikan pun merupakan hal yang 

akan peneliti perhatikan dan mengkajinya lebih dalam lagi. Bagaimana 

pengguna instagram mengelola informasi yang disampaikan olehnya, 

sehingga menciptakan suatu persepsi tersendiri terhadap dirinya. Hal-hal 

diatas yang digunakan diri ini disebut front. Penampilan berarti 

menggunakan petunjuk artifaktual. Gaya bertingkah laku menunjukkan 

cara kita berjalan, duduk, berbicara, memandang, dan sebagainya 

Back stage (panggung belakang) Bagian ini peneliti akan meneliti kehidupan back 

stage (panggung belakang) seorang selebgram dalam lingkup kampus Universitas 

Muhammadiyah Malang. Pada bagian ini peneliti akan mengkaji lebih dalam lagi 
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bagaimana persiapan seorang Selebgram tersebut di tinjau dari aspek-aspek yang 

telah dipaparkan sebelumnya, untuk terjun ke kehidupan front stage-nya. 

Sehingga nantinya dapat diketahui, perbedaan apa saja yang signifikan dari proses 

pengelolaan kesan dari kehidupan back stage-nya jika dibandingkan dengan 

kehidupan front stage 

4.2 Sekilas tentang Ilmu  Komunikasi UMM 

Pada tahun 2013 Prodi Ilmu Komunikasi berhasil MEMPERTAHANKAN 

akreditasi A berdasar Surat dari Badan Akreditasi Nasional  Perguruan Tinggi 

(BAN-PT) 106/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/IV/2013. Hal ini melengkapi capaian 

akreditasi institusi yang juga bemilai A. Pretasi lain, Prodi ini juga mendapatkan 

predikat Prodi terbaik tingkat universitas. 

 Prodi Ilmu Komunikasi UMM menjadi salah satu Prodi di lingkungan 

UMM yang diandalkan. Hal ini terlihat dari animo mahasiswa baru yang terus 

meningkat setiap tahun. Tidak itu saja, materi kurikulum terus disesuaikan dengan 

perkembangan zaman, serta mempunyai ciri khas yang tidak dipunyai Prodi Ilmu 

Komunikasi di Indonesia. Dalam aktualisasinya Prodi ini mengusung gerakan 

Literasi Media (Media Literacy). Setiap proses belajar mengajar dan kegiatan 

akademis berada dalam payung Literasi Media itu. 

Gairah sivitas akademika juga sangat terlihat. Di tingkat mahasiswa, Prodi 

ini memiliki kelompok peminat kajian. Misalnya ada PR Club dan Eskalator 

(komunitas mahasiswa peminat kajian Public Relations), Joumalistic Club 

(peminat kajian jumalistik), AV Club (peminat kajian Audio Visual), Kociris 
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(peminat kajian Riset Komunikasi), disamping itu juga ada Himpunan Mahasiswa 

Komunikasi (HIMAKOM) dan Jumalistik Fotografi Club (Jufoc) 

Prodi Ilmu Komunikasi juga senantiasa memotivasi mahasiswa untuk 

berkarya melalui sejumlah praktikum. Karya yang dihasilkan tidak hanya 

bermanfaat bagi mahasiswa secara keilmuan, namun juga bermanfaat bagi 

pemerintah dan masyarakat.  Salah satu karya orisinal Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi adalah Kampung Wama-Wami Jodipan yang kini publikasinya telah 

mendunia. 

Sementara itu, di tingkat dosen, ada banyak tulisan yang tersebar di media 

cetak dan online serta buku-buku komunikasi dihasilkan. Semua ini akan 

menambah kekuatan Prodi dalam mengantarkan mahasiswa di di lapangan kerja 

nanti. Kajian keislaman dan muatan mata kuliah bermuatan Islam juga menjadi 

kekuatan yang penting.  

Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,  

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), juga memiliki visi, misi dan tujuan 

sebagai berikut :  

VISI : Menjadi Program Studi yang mempunyai daya saing dalam 

pengembangan keilmuan dan keterampilan di bidang komunikasi, berdasarkan 

nilai-nilai Islam 

MISI : 1) Menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan pola 

pikir, wawasan, dan keterampilan mahasiswa di bidang Ilmu Komunikasi yang 

berorientasi pada gerakan literasi media. 2) Memajukan aktifitas penelitian di 
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kalangan dosen dan mahasiswa mengenai permasalahan masyarakat yang 

berdimensi komunikasi.  3) Melaksanakan pengabdian di bidang komunikasi yang 

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. 4) Mengintensifkan aktifitas 

pelatihan di bidang public relations, jumalistik dan studi media, serta komunikasi 

audio visual. 5) Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam 

kerangka perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi komunikasi 

secara kelembagaan 

Ilmu Komunikasi UMM bertujuan untuk : 1) Menghasilkan lulusan yang 

memiliki kompetensi  public relations, komunikasi audio visual, serta jumalistik 

dan studi media; 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki akses pada berbagai 

pihak yang relevan untuk meningkatkan kinerja lembaga dan jalinan kerja sama; 

3) Menghasilkan karya penelitian berdimensi komunikasi yang berdaya guna bagi 

masyarakat akademik dan umum;  4) Menghasilkan lulusan yang berkomitmen 

pada  pemberdayaan masyarakat berbasis media literac 


