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DRAMATURGI  IDENTITAS  DIRI  
DI  MEDIA SOSIAL

Nikmah Suryandari

Identitas 
Kalau ada yang bertanya, siapa namamu, siapa orang tuamu, 

darimana kamu berasal dan sejenisnya, apa yang sebenarnya 
terjadi? Ketika seseorang menanyakan salah satu dari pertanyaan 
diatas, mereka ingin mengetahui identitas kita. Pertanyaannya 
adalah apakah identitas itu?

Identitas adalah sebuah konsep abstrak, kompleks, 
dan dinamis. Identitas adalah masalah inti bagi kebanyakan 
orang. Identitas adalah tentang siapa kita dan bagaimana orang 
lain berpikir tentang kita. Bagaimana kita memahami siapa kita? 
Dan bagaimana kita mengkomunikasikan identitas kita kepada 
orang lain? Dalam konteks relasi sosial, identitas merupakan “ 
diri seseorang “sebagai individu yang terpisah dan berbeda, 
termasuk perilaku, keyakinan, dan sikap.”

Menurut Ting-Toomey identitas menjadi “konsepsi diri yang 
merefleksikan  atau citra diri kita masing-masing , tentang asal 
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keluarga, jenis kelamin, budaya, etnis, dan proses sosialisasi 
individu. Identitas pada dasarnya merujuk pada pandangan 
reflektif mengenai diri sendiri ataupun persepsi orang lain 
mengenai gambaran diri kita.

Individu memperoleh dan mengembangkan identitas 
mereka melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok 
budaya mereka.” Identity berkembang , melalui proses 
sosialisasi keluarga dan budaya, paparan budaya lain, dan 
pengembangan pribadi. Setelah memasuki sekolah, kita 
diminta untuk belajar dan menunjukkan perilaku yang 
secara kultural sesuai sebagai pelajar. Dalam perkembangan 
teknologi komunikasi saat ini, identitas pun mengalami 
pergeseran dan pembentukannya. 

Jenis Identitas
Identitas yang paling mudah dikenali adalah nama. Nama 

menjadikan orang berbeda dari orang lain, mempermudah 
interaksi serta pembeda dari individu yang lain. Identitas bersifat 
sangat dinamis  dan beragam. Dengan sifat ini identitas bukanlah 
sesuatu yang statis karenanya identitas berubah sesuai dengan 
pengalaman individu. Dalam kehidupan ini, kita memiliki lebih 
dari satu identitas.  

Dalam pandangan Martin & Nakayama (2010) identitas 
merupakan konsep diri sendiri, siapa kita sebagai seorang 
manusia. Identitas adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri. 
Budaya dan identitas budaya dalam pembelajaran hubungan 
antarbudaya menjadi penting untuk menggolongkan identitas ras 
dan etnik” Lustig dan Koester melihat identitas budaya sebagai 
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“rasa memiliki seseorang akan kelompok budaya atau etnis 
tertentu.”

Ada banyak pendapat yang mengkategorikan identitas 
ke dalam beberapa jenis, seperti identitas manusia, identitas 
sosial, dan identitas pribadi. Kategori lainnya membagi identitas 
dalam identitas tingkat yang pribadi/personal, relasional, 
dan komunal. Dalam kategori lain juga disebutkan adanya 
identitas ras, identitas etnis, identitas nasional dan regional, 
identitas gender, identitas organisasional  dan kategori 
lainnya. 

Identitas dan Perkembangan Teknologi
Internet memungkinkan individu dengan cepat dan 

mudah mengakses dan melakukan pertukaran informasi ke  
seluruh penjuru dunia. Kecanggihan internet juga memberikan 
kesempatan untuk melarikan diri kita dari kendala dan identitas 
kita sehari-hari. Salah satu hal paling menarik tentang internet 
adalah bahwa ia mampu menampilkan diri maupun  “sisi lain” 
individu

Kita dapat mengubah sedikit gaya dan menikmati eks-
perimen liar dengan identitas dengan mengubah nama, usia, 
sejarah, kepribadian, penampilan fisik, bahkan jenis kelamin atau 
orientasi seksual. Username yang dipilih, informasi tentang kita  
dengan tidak menunjukkan diri yang sesungguhnya, informasi 
yang disajikan pada halaman web pribadi kita. Segala informasi  
secara online menjadi  penting bagi orang dalam mengelola 
identitas mereka di cyberspace.

Berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi 
dan internet, serta media baru muncullah cyber  identity 
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dan fantasy identity. Internet memungkinkan individu untuk 
memilih dan mempromosikan apa yang dianggap sebagai 
fitur positif dari identitas mereka dan menghilangkan setiap 
elemen negatif yang dirasakan, atau bahkan membangun 
identitas yang sama sekali baru. Ini yang biasa disebut sebagai 
identitas fantasi, dimana pemilik identitas membuat identitas 
baru yang sama sekali baru dan bukan dirinya. Karakter dalam 
identitas fantasi meluas di seluruh budaya, yang biasanya  
berpusat pada karakter dari  film animasi, tokoh fiksi, buku 
komik. Selama beberapa jam atau hari, mereka menganggap 
dan memberlakukan identitas karakter favorit mereka

Identitas dan Dramaturgi  Erving Goffman
Dramaturgi adalah konsep yang diperkenalkan oleh 

Erving Goffman dalam buku The Presentation of Self in Everyday 
Life (1959). Dalam konsep ini kehidupan individu bersifat 
teateris. Dalam buku tersebut Goffman menjelaskan bahwa 
setiap individu dalam kehidupannya  melakukan konstruksi atas 
diri yang dilakukan dalam upaya untuk memenuhi keinginan 
audiens atau lingkungan sosial, bukan dari diri dan bukan pula 
dikreasikan oleh individu yang bersangkutan. 

Di era cyber culture saat ini, pendapat  Goffman ini 
dikembangkan oleh Andrew Wood dan Matthew Smith (2005: 
52-57) yang juga berusaha menjelaskan bagaimana identitas 
seseorang saat melakukan interaksi di internet. Proses 
komunikasi yang terjadi di internet menggunakan teks sebagai  
medium . Hal ini menyebabkan pergeseran pada seseorang saat 
melakukan komunikasi  mengenai identitas dirinya di kehidupan 
virtual (virtual life). Hal ini menjadikan  setiap teks adalah  sejenis  
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perwakilan dari ikon diri dalam penampilan diri. Dalam interaksi 
face to face atau tatap muka, seseorang akan memahami gambaran 
identitas diri orang lain melalui ras, gender, dan karakteristik 
nonverbal lainnya.

Hal ini menjadi sulit terwujud dalam interaksi virtual. 
Kemajuan teknologi informasi memungkinkan penyediaan 
fasilitas bagi penggunanya untuk menyimpan atau menampilkan 
karakteristik yang dipilih penggunanya untuk ditampilkan di 
publik. Di dunia maya orang bisa menjadi “orang lain” bukan 
dirinya sendiri, karena orang seperti menemukan dunia baru 
sesaat , termasuk identitas baik yang esensial maupun non 
esensial. Pada kondisi tertentu, identitas bisa menjadi palsu, 
samar, dan individu dapat menjadi individu lain, bukan dirinya 
sendiri. Dalam konteks masyarakat informasi, interaksi antar 
manusia memungkinkan individu untuk berkomunikasi dengan 
orang lain dari seluruh penjuru dunia, meskipun secara fisik 
tidak pernah bertemu. 

Dramaturgi Erving Goffman menjelaskan bahwa identitas 
manusia adalah tidak stabil dan setiap identitas tersebut merupakan 
bagian kejiwaan psikologi yang mandiri. Konsep identitas manusia 
dapat berubah-ubah tergantung dari interaksi dengan orang lain. 
Dari aspek interaksi inilah dramaturgi menjelaskan bagaimana 
kita menguasai interaksi tersebut. 

Konsep dramaturgi menekankan dimensi ekspresif atau 
impresif kegiatan manusia, yang berarti bahwa makna kegiatan 
manusia terdapat pada bagaimana cara mereka mengekspresikan 
diri dalam interaksi dengan orang lain yang juga ekspresif. Karena 
sifat perilaku manusia yang  ekspresif, sehingga perilaku manusia  
bersifat dramatik. Dramaturgi memandang bahwa manusia saat 
berinteraksi dengan sesamanya, ia melakukan pertunjukan agar 
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orang lain terkesan padanya. Tiap orang melakukan pertunjukan 
bagi orang lain. Dramaturgi memandang manusia sebagai aktor-
aktor di panggung yang memainkan perannya sendiri-sendiri.

Dalam pandangan Goffman, hidup adalah pertunjukan 
teater dimana tiap individu adalah aktornya dan masyarakat 
adalah audiens atau penontonnya. Dalam panggung pertunjukan, 
selain panggung tempat pementasan, individu juga memerlukan 
ruang ganti yang berguna untuk persiapan sebelum pementasan 
berlangsung. Saat  individu melakukan pementasan, maka ia 
akan menggunakan simbol, atribut yang relevan dan mendukung 
sosok yang diperankannya. Disaat lain, apablia telah berakhir 
pementasan perannya, maka individu akan menjadi individu 
dalam tampilan seutuhnya tentang dia.

Dalam konsep dramaturgi, manusia akan mengembang-
kan perilaku-perilaku yang akan mendukung perannya. Seperti 
pertunjukan drama, seorang aktor drama kehidupan juga 
perlu mempersiapkan kelengkapan pertunjukan. Kelengkapan 
ini meliputi setting, kostum, penggunakan kata (dialog) maupun 
tindakan non verbal lainnya lain guna menampilkan kesan 
yang baik pada lawan interaksi dan melancarkan jalan mencapai 
tujuan. Dalam dramaturgi tindakan ini disebut “impression 
management” 

Dalam dramaturgi, kehidupan sosial merupakan rangkaian 
pertunjukan drama yang mirip seni teater di panggung. Dalam 
pertunjukan ini ada aktor dan penonton. Aktor bertugas 
mempersiapkan diri  memainkan peran termasuk perlengkapan 
atau atribut pertunjukan. Dalam pertunjukan ini masyarakat atau 
penonton lah yang akan member penafsiran atau interpretasi. 
Individu aktor tidak lagi bebas memberi makna namun konteks 
yang lebih luas yaitu penonton lah yang menentukan makna.
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Dalam pandangan dramaturgi, makna bersifat behavioral, 
dinamis dan terus berubah, abitrer semena-mena,manasuka dan 
merupakan hasil interaksi manusia. Makna suatu simbol dari 
penampilan maupun perilaku bersifat serba mungkin, sementara 
dan situasional.

Sosial Media sebagai Panggung Pertunjukan
Menurut Goffman, kehidupan sosial itu dapat dibagi menjadi 

“wilayah depan” (front region) dan “wilayah belakang” (back 
region). Wilayah depan ibarat panggung sandiwara bagian depan 
(front stage) yang ditonton khalayak penonton, sedangkan wilayah 
belakang ibarat panggung sandiwara bagian belakang (back 
stage) atau kamar rias tempat pemain sandiwara bersantai, 
mempersiapkan diri atau berlatih untuk memainkan perannya di 
panggung depan (Mulyana, 2008: 114).

Goffman melihat ada perbedaan acting pada aktor saat 
ia berada di atas panggung dan di belakang panggung drama 
kehidupannya. Di panggung depan individu sedang menjadi 
bagian pertunjukan dan berusaha meyakinkan penonton untuk 
memahami alasan perilakunya. Perilaku individu dibatasi oleh 
ketentuan drama agar berhasil dalam pertunjukan. Adapun 
back stage merupakan kondisi individu saat tidak ada penonton, 
dimana individu dapat berperilaku bebas tanpa plot perilaku 
yang dimainkan di panggung.

Dalam kajian dramaturgi front stage/panggung depan 
merupakan bagian dari pertunjukan (appearance) atas penampilan 
dan gaya (manner). Disini individu aktor menunjukkan sosok ideal 
dari identitas yang akan ditonjolkan dalam interaksi sosialnya. 
Pengelolaan kesan yang ditampilkan merupakan gambaran aktor 
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mengenai konsep ideal dirinya yang sekiranya bisa diterima penonton. 
Aktor akan menyembunyikan hal-hal tertentu dalam pertunjukkan 
mereka. Middle Stage atau panggung tengah merupakan 
sebuah panggung lain di luar panggung resmi saat sang aktor 
mengkomunikasikan pesan-pesannya, yakni panggung depan (front 
stage) saat mereka beraksi di depan khalayak tetapi juga di luar 
panggung belakang (back stage) saat mereka mempersiapkan 
segala atribut atau perlengkapan untuk ditampilkan di panggung 
depan (Mulyana, 2008: 58). 

Di panggung inilah segala persiapan aktor disesuaikan dengan 
apa yang akan dihadapi di atas panggung, untuk menutupi 
identitas aslinya. Panggung ini disebut juga panggung pribadi, 
yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Panggung ini juga yang 
menjadi tempat bagi aktor untuk mempersiapkan segala sesuatu 
atribut pendukung pertunjukannya. Baik itu tata rias, peran, 
pakaian, sikap, perilaku, bahasa tubuh, mimik wajah, isi pesan, 
cara bertutur dan gaya bahasa. Back Stage  atau panggung belakang 
merupakan wilayah yang berbatasan dengan panggung depan, 
tetapi tersembunyi dari pandangan khalayak. Ini dimaksudkan 
untuk melindungi rahasia pertunjukan, dan oleh karena itu 
khalayak biasanya tidak diizinkan memasuki panggung belakang, 
kecuali dalam keaadaan darurat. Di panggung inilah individu 
akan tampil “seutuhnya” dalam arti identitas aslinya (Mulyana, 
2008: 115).

Dalam konteks individu di sosial media, mereka kerap 
melakukan “up date” status, mengunggah foto-foto terbaik, 
maupun sekedar berbagi gambar terbaru (bisa makanan, tempat 
yang disinggahi, atau info lainnya). Mereka sedang menunjukkan 
bagian depan atau front stage untuk mendapat kesan baik 
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dan indah dari pengguna sosial media yang bertindak sebagai 
penonton. 

Adapun yang menjadi panggung belakang atau back stage-
nya adalah saat individu yang bersangkutan tidak dalam kondisi 
bersosial media. Bisa jadi mereka menampilkan foto-foto terbaru 
mereka yang cantik/ganteng maksimal, yang merupakan hasil 
editan atau rekayasa kamera. Bisa jadi mereka “yang asli” tidak 
secantik dan seganteng fotonya. Dalam “update-update”-nya 
mereka tampak percaya diri, meyakinkan, padahal bisa jadi 
mereka adalah sosok yang pemalu, minder dan tidak percaya 
diri. Media sosial dijadikan ‘pelarian” dari diri mereka yang 
sesungguhnya. 

Presentasi Diri dan Pengelolaan Kesan (Impression 
Management) di Sosial Media

Presentasi diri merupakan cara individu untuk menampilkan 
diri dan aktifitas dirinya kepada orang lain. Ini yang dilakukan 
individu saat dia selalu meng’update status”-nya, dia sedang 
berada dimana, makan apa, dimana.  Semua ditampilkan melalui 
akun sosial media yang dimiliknya. Pengguna sosial media 
yang lain selaku audiens atau penonotn dapat mengetahui apa 
yang dilakukan setiap saat. Melalui foto dan update status, dia 
berharap mampu memandu serta mengendalikan kesan orang 
lain terhadap dirinya sesuai keinginnanya.

Dalam pandangan Charles Horton Cooley , dalam “diri” ada 
tiga komponen, yaitu pertama pertama, kita membayangkan 
bagaimana kita tampil bagi orang lain. Kedua, kita 
membayangkan bagaimana penilaian mereka atas penampilan 
kita. Ketiga, kita mengembangkan sejenis perasaan diri, seperti 
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kebanggaan atau malu, sebagai akibat membayangkan 
penilaian orang lain tersebut. Contoh: pengguna sosial media 
yang sering meng-upload foto dirinya dan  yang mendapat komen  
bahwa ia cantik oleh orang lain, akan merasa dirinya cantik 
dan istimewa sehingga ia pun akan berlaku dan berpenampilan 
seperti layaknya ia seorang putri cantik. Individu yang 
melakukan pertunjukan di panggung depan melalui 
media sosial menggunakan akun media sosialnya untuk 
presentasi diri dan  mendapat impression/kesan dari 
orang lain. Impression management merupakan teknik 
yang dilakukan aktor untuk menumbuhkan kesan-
kesan tertentu dalam kondisi tertentu dalam mencapai 
tujuannya. 

Impression management atau pengelolaan kesan ini merupakan 
suatu usaha  individu untuk menimbulkan kesan tertentu di depan 
orang lain dengan cara mengatur perilaku agar orang lain memaknai 
identitas dirinya sesuai dengan keinginnanya.  Dalam proses 
produksi identitas tersebut, ada pertimbangan-pertimbangan 
tertentu dalam penggunaan atribut simbol agar dapat mendukung 
identitas yang ditampilkan secara menyeluruh.

Menurut Goffman, kebanyakan atribut, simbol atau aktivitas 
manusia digunakan untuk presentasi diri, termasuk busana yang 
kita kenakan, tempat kita tinggal, rumah yang kita huni berikut 
cara kita melengkapinya (furnitur dan perabotan rumah), cara kita 
berjalan dan berbicara, pekerjaaan yang kita lakukan dan cara 
kita menghabiskan waktu luang kita. Para pengguna sosial media 
menggunakan atribut-atribut penentu pertunjukan mereka 
melalui beragam usaha baik yang asli maupun artifisal. Foto yang 
mereka upload bukan murni hasil jepretan kamera, namun sudah 
melalui proses artifisal pengeditan. 
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Melalui pengelolaan informasi individu  sebenarnya sedang 
melakukan pengendalian pemaknaan orang lain tentang dia. 
Individu akan berusaha memahami makna untuk mendapat 
kesan dari beragam tindakan orang lain, baik lewat isyarat, mimic 
wajah juga tindakan. Perilaku dalam interaksi sosial memainkan 
peran penting dalam penyampaian informasi mengenai individu 
kepada orang lain. Hal ini akan berujung pada penilaian orang 
lain terhadap kita. 

Dalam konteks identitas, pembentukan identitas individu di 
sosial media dipengaruhi tidak hanya oleh proses interaksinya, 
namun juga oleh perkembangan teknologi dan  keaktifan dalam 
penggunaan sosial media. 
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