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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Kehidupan di malam hari atau banyak yang menyebutnya dengan istilah 

dunia malam. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa mempunyai kehidupan di 

malam hari adalah sesuatu hal yang negatif. Dunia malam sudah menjadi aktifitas 

tersendiri bagi penikmatnya. Mereka mencari kesenangan duniawi ketika 

melakukan aktifitas saat di malam hari. Bisa dibilang mereka sudah nyaman berada 

di dunianya. Menghabiskan waktu untuk bersuka ria dengan nongkrong di cafe, 

pergi ke klub malam, diskotik, karaoke atau tempat hiburan lainnya.  

Tempat hiburan yang sebagian besar sering didatangi adalah klub malam, 

sebagian besar yang datang untuk mengahabiskan malam mereka. Menikmati 

musik yang disajikan beserta minuman berbau alkohol ada disana. Mendatangi klub 

malam sebenarnya setiap orang mempunyai alasan yang berbeda. Ada yang hanya 

ingin menikmati musiknya, mencari pengalaman baru, berfoto-foto untuk di update 

dan dipamerkan ke teman-temannya agar kekinian. 

Untuk mendatangi klub malam tidak bisa sembarangan, ada persyaratan 

untuk masuk yaitu umur 18+. Dimana sekitar umur segitu biasanya adalah 

pelajar/mahasiswa. Di kota-kota besar, biasa kita temui bahwa mahasiswa 

seringkali datang ke night club atau tempat hiburan malam. Mahasiswa yang baru 

saja merasakan indahnya dunia malam dan merasa bebas, menjadi sasaran empuk 

untuk diajak clubbing. Clubbing merupakan istilah prokem khas anak muda yang 

berarti suatu dunia malam yang bernuansa kebebasan, ekspresif, modern, 
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teknologis, hedonis, konsumeristik dan metropolis yang menjanjikan segala bentuk 

kegembiraan semata (Perdana, 2004).  

Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan yang terdapat berbagai 

macam perguruan tinggi swasta maupun negeri. Banyak yang ingin melanjutkan 

pendidikan setelah lulus SMA/SMK di Malang. Bukan hanya karena perguruan 

tingginya saja, bisa jadi karena Malang mempunyai udara yang sejuk. Mahasiswa 

yang tinggal di kota ini bukan hanya asli Malang tapi banyak juga pendatang yang 

melanjutkan pendidikan ke Malang. Malang juga menyediakan beberapa tempat 

hiburan malam yang bisa didatangi bagi para pecinta kehidupan di malam hari. 

Mayoritas tempat hiburan malam berasal dari kalangan muda yang notabennya 

pelajar atau mahasiswa. Dunia malam menjadi dunia yang paling disukai oleh 

banyak mahasiswa, mereka mencari kesenangan dengan berbagai macam cara. 

Tempat hiburan malam atau night club pelakunya menyebut dengan dugem yang 

artinya dunia gemerlap.  

Club adalah sebutan gaul untuk tempat hiburan malam sedangkan, clubbers 

(sebutan untuk orang-orang yang suka clubbing) yang dimana pelakunya 

kebanyakan mahasiswa. Saat berada di club biasanya para perempuan 

berpenampilan dengan pakaian mini. Berperilaku seakan semua lelaki akan 

meliriknya. Para lelaki biasanya memakai pakaian biasa saja yang penting terlihat 

menarik. Biasanya aktifitas saat dugem mereka berjoget di dance floor, menikmati 

musik yang dibawakan oleh DJ (disk jockey), dengan minuman berbau alkohol 

ditangannya. Berperilaku seakan saat clubbing mereka merasakan adanya 

kebebasan dan dapat melepaskan penat. Berpakaian mini, meminum yang berbau 

alkohol, berperilaku seakan mereka bebas dari pantauan siapapun.  
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Menurut hasil pra-observasi yang dilakukan peneliti dengan turun lapangan, 

untuk melihat apa sebenarnya klub malam itu. Peneliti mendatangi salah satu 

tempat club yang bernama “Triangle” di daerah Jalan Soekarno Hatta. Saat pra-

observasi bertepatan dengan teman peneliti yang mengajak kesana. Karena teman 

peneliti pun penikmat dunia malam. Sekitar tengah malam tempat tersebut makin 

ramai dan para clubbers pun menikmati musik. Semua yang ada disana sangat 

menikmati suasana dan bertingkah seolah tidak memiliki masalah dalam hidupnya. 

Tempat yang sangat dipenuhi dengan asap rokok, remang-remang, musik yang 

sangat kencang dan minuman beralkohol. Semakin tengah malam, suasana semakin 

memanas dan beberapa orang yang peneliti amati sangat tidak terkontrol. Orang-

orang di klub malam ada yang bertukaran nomor handphone, entah untuk 

berkenalan atau ada maksud lain dibalik itu. Perilaku yang dilakukan orang-orang 

di tempat tersebut adalah tindakan yang tidak disadari karena adanya pengaruh 

alkohol. 

Selain pra-observasi ke Triangle peneliti pun melalukan pra-observsi ke 

Hugos dan My Place. Pra-observasi dilakukan pada tiga tempat tersebut, karena 

hasil perbincangan kepada beberapa mahasiswa menyatakan bahwa mahasiswa 

mendatangi lebih dari satu klub malam. Mahasiswa memilih Hugos dan Triangle 

dikarenakan akses untuk masuk terbilang mudah. Hugos sendiri sering mengadakan 

acara pada hari tertentu dan gratis untuk perempuan atau biasa disebut ladies free. 

Adapun beberapa mahasiswa yang berstatus sosial tinggi mendatangi klub malam 

yang cukup berkelas yaitu My Place. Karena tempatnya yang berada di sebuah hotel 

di Kota Malang. 
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Ketika berada di klub malam pastinya melakukan suatu komunikasi agar 

terjalinnya sebuah interaksi antar clubbers. Perlunya komunikasi agar saling 

mengenal satu sama lain atau sekedar saling melirik dan ingin menarik perhatian. 

Berbagai macam model komunikasi dilakukan saat di klub malam. Terutama 

komunikasi non verbal, karena sebelum memulai sebuah perbincangan biasanya 

dilakukan hal seperti pesan yang berbentuk isyarat. Komunikasi non verbal 

dilakukan mulai dari sentuhan, pandangan mata, senyuman dan lain sebagainya. 

Saat melihat lawan jenis yang menarik perhatiannya, clubbers pun mencoba 

mendekati dengan cara melirik orang tersebut terlebih dahulu. Kemudian 

memberikan kode seperti, memberikan senyuman khusus dan berusaha berjoget 

bersama tanpa harus saling mengenal. Setelah merasa cocok barulah kedua orang 

tersebut berjabat tangan dan saling membisikan namanya.  

Penampilan adalah bagian dari sebuah isyarat komunikasi non verbal. 

Seperti yang diutarakan oleh Larry A. Samovar dan Richard E. Porter (dalam 

Mulyana, 2004:317) bahwa, pesan-pesan non verbal dibagi dua. Pertama, perilaku 

yang terdiri dari sebuah penampilan dan pakaian, gerakan dan postur tubuh, 

ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, bau-bauan dan parabahasa dan kedua, ruang, 

waktu dan diam. Sesuai yang sudah dijelaskan oleh Larry dan Richard, jelas bahwa 

pesan non verbal telah diterapkan oleh para clubbers pada saat ingin melakukan 

suatu komunikasi saat di klub malam.  

Setelah melihat dan mengamati hal tersebut peneliti merasa bertentangan 

dengan penampilan di kampus. Di kampus mahasiswa berperilaku sopan, 

berpakaian rapi, bertingkah seperti selayaknya mahasiswa pada umumnya. Dengan 

berpenampilan baik dan berpakaian yang sangat berbeda saat berada di klub malam. 
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Karena tidak ingin banyak yang tahu seperti apa dirinya ketika tidak berada di 

kampus. Apalagi kalau mahasiswa dari kampus yang berafiliansi islami, pasti akan 

bertingkah sangat berbeda karena dirinya tidak ingin di cap sebagai mahasiswa 

nakal.  

Situasi sosial menjadi pemicu untuk membentuknya sebuah perilaku sosial 

dan penampilan seseorang. Terkadang seseorang melakukan hal yang sebenarnya 

itu bukan sifat atau perilaku aslinya. Berbaur dengan apa yang ada di lingkungannya, 

melakukan hal yang tidak sesuai dengan dirinya. Setiap manusia di dunia pastinya 

mempunyai peranan berbeda ketika berada di depan dan ketika di belakang orang 

lain. Disinilah perspektif dramaturgi Erving Goffman dibutuhkan, untuk 

mengetahui penyebab dan bagaimana penampilan seseorang bisa berbeda. 

Dramaturgi adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia (Santoso dan 

Sentiasa, 2010).  

Goffman menyebutnya sebagai bagian depan (front) dan bagian belakang 

(back). Front mencakup, setting, personal front (penampilan diri), expressive 

equipment (peralatan untuk mengekspresikan diri). Sedangkan bagian belakang the 

self, yaitu semua kegiatan back stage ang tersembunyi untuk melengkapi 

keberhasilan akting atau penampilan diri yang ada di Front. Dalam persepsi 

interpersonal mengatakan, bahwa kita harus mencoba memahami apa yang tidak 

tampak pada alat indera. Tidak hanya melihat perilaku serta penampilannya, 

melihat juga mengapa mahasiswa berperilaku dan berpenampilan seperti itu 

(Santoso dan Sentiasa, 2010). 

Mahasiswa yang mempunyai kehidupan di malam hari tidak semua dari 

kalangan atas bahkan kalangan menengah kebawah pun ada. Mahasiswa 
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mempunyai kenyamanan tersendiri saat berada di dunia malamnya. Mahasiswa 

yang mendatangi klub mempunyai berbagai macam alasan yaitu karena gengsi, 

sudah menjadi gaya hidupnya ataupun hanya karena ingin tahu. Mahasiswa yang 

menjalani pendidikan di perguruan tinggi biasanya terlihat berbeda saat berada di 

kampus dan di dunia malam. Apalagi kampus yang notabennya berjulukkan 

kampus islami atau bisa dibilang lingkungannya tidak terlihat sisi negatifnya. 

Mahasiswa menjalani keseharian saat di kampus sebagai pelajar, tapi berbeda saat 

di malam hari.  

Kepribadian saat berada didepan dan dibelakang berbeda-beda tidak dapat 

ditebak. Seperti halnya yang terpapar dalam teori dramaturgi. Bahwa, untuk 

memelihara citra diri yang stabil, orang melakukan “pertunjukan” (performance) di 

hadapan khalayak. Sebagai hasil dari minatnya pada “pertunjukkan” itu, Goffman 

memusatkan perhatian pada dramaturgi atau pandangan atas kehidupan sosial 

sebagai serangkaian pertunjukkan drama yang mirip dengan pertunjukkan drama di 

panggung (Edi & Mite, 2010:51).   

Dalam penelitian ini pernah ada peneliti terdahulu terkait pola perilaku 

dramaturgi mahasiswa clubbers di Kota Malang. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Firli Juwita Sari (2015) menduga adanya permainan panggung depan dan 

belakang. Dalam penelitian ini yang menyamakan antara peneliti terdahulu dan 

penelitian yang peneliti bahas adalah bahasan tentang mahasiswa yang pergi ke 

klub malam dan menggunakan perspektif dramaturgi Erving Goffman. Akan tetapi, 

yang membedakan peneliti terdahulu dan penelitian ini adalah peneliti memilih 

subjek mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang. Karena peneliti ingin 

mengetahui apakah di kampus yang mayoritas muslim, mahasiswinya 
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menggunakan hijab atau berpenampilan sopan dan rapi. Serta peneliti meneliti dari 

segi penampilan mahasiswa yang membangun citra diri agar terlihat baik dan sopan. 

Kemudian peneliti ingin mengetahui bagaimana penampilan mahasiswa ketika di 

kampus dan di klub malam, lalu perbedaan antara kedua tempat tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENAMPILAN MAHASISWA CLUBBERS 

DI KOTA MALANG (Studi Dramaturgi terhadap clubbers Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang)”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

pokok rumusan masalah dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana penampilan clubbers di tempat hiburan malam dan di  kampus? 

2.  Bagaimana perbedaan penampilan clubbers tempat hiburan malam dan 

di kampus? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Ingin mengetahui penampilan clubbers di tempat hiburan malam dan di  

    kampus. 

2. Ingin mengetahui perbedaan penampilan clubbers tempat hiburan malam 

dan di kampus.  

 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 
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1.4.1 Manfaat Akademis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 

dalam bidang ilmu komunikasi khususnya pada teori dramaturgi. Agar lebih 

mengetahui penampilan clubbers di Kota Malang khususnya mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, peneliti juga berharap penelitian 

ini dapat menjadi bahan untuk referensi dan rujukan serupa di masa yang akan 

datang.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa terhadap penampilan mahasiswa 

clubbers. 


