
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Kemajuan teknologi di zaman ini diiringi oleh berkembangnya pola 

komunikasi masyarakat dan media baru. Internet telah menjadi kebutuhan dan gaya 

hidup masyarakat modern saat ini. Perannya sebagai penyampaian informasi yang 

cepat dan mudah diakses menjadikan internet sebagai sebuah media baru dalam lini 

komunikasi massa dengan pengguna yang terus meningkat seperti contohnya 

Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube. Media internet atau yang kerap disebut 

cyber media kini sudah tidak bisa disangkal lagi untuk perkembanganya dan internet 

bisa sangat cepat di terima oleh masyrakat dunia di tambah dengan internet sudah bisa 

diakses melalui handphone sehingga internet sebagai media primadona bagi 

masyarakat.  

We are social dan Hoosuite yang dimuat Teknoia.com (Bagus, 2020) 

mengumgkapkan bahwa berdasarkan digital 2020, pengguna internet di seluruh dunia 

telah mencapai angka 4,5 milyar orang dan dari angka ini menunjukkan bahwa 

pengguna internet dunia mencapai lebih dari 60% penduduk dunia atau lebih dari 

separuh populasi di bumi. Jumlah pengguna internet bertumbuh, diiringi oleh 

meningkatnya jumlah pengguna layanan media sosial. Di tambahnya perkembangan 

media sosial, semakin banyak orang - orang menggunakan salah satu media sosialnya 

menampilkan berbeda dengan kehidupan aslinya karena kehidupan ini bagaikan dua 

sisi uang logam yang berbeda, dimana masing-masing kehidupan mempunyai 

panggung depan dan panggung belakang (Anindhita.Wiranti, 2019). Bahkan tanpa 

menggunakan media sosial, hidup manusia itu diatas panggung seperti menjadi aktor 

yang sedang memainkan sebuah peran difilm ataupun dalam pertunjukkan sebuah 

teater. 

Para aktor dalam sebuah pertunjukkan ingin menunjukkan suatu kesan 

tertentu pada penontonnya dengan atribut, gestur tubuh, atau tindakan tertentu dan 

menurut Goffman tindakan tersebut disebut dengan impression management 

(Yosefin, 2018). Goffman berbicara mengenai kehidupan sosial masyarakat terdiri 

dari dua bagian yaitu front stage dan back stage. Aktor atau individu tersebut ingin 

menampilkan bukan identitasnya seperti penampilan formal yang di tunjukkan ke 

khalayak sesuai aktor itu inginkan yang bisa membentuk sebuah citra diri pada aktor 

tersebut dan identitas manusia dapat berubah tergantung pada interaksi dengan orang 

lain (Suneki dan Haryono, 2012). Hal hal seperti disebut dengan panggung depan atau 



 
 

front stage. Sedangkan panggung belakang atau back stage merupakan tempat di 

mana fakta disembunyikan di depan atau berbagai jenis tindakan informal yang 

mungkin timbul (George, 2015: 285). Salah satu media sosial yang memiliki jumlah 

pengunjungnya masif yang bisa digunakan untuk panggung depan dan belakang yaitu 

Youtube 

Youtube adalah sebuah situs web video sharing atau berbagi video popular 

dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara 

gratis (krisna, 2018:3). Youtube menjadi peringkat teratas platform media 

sosial penyedia video terbanyak digunakan oleh seluruh dunia sebesar 49% 

(Kemp, 2020: 44) dan Pada laporan tahunan We Are Social + Hooties 

menunjukkan bahwa Youtube memiliki 2 juta pengguna aktif, pemirsa iklan, 

dan pengunjung bulanan yang unik setiap bulannya. Angka tersebut membuat 

youtube menjadi tempat yang tepat untuk menunjukkan sesuatu kepada 

khalayak secara bebas dan bebas peluang untuk membangun sebuah bisnis 

akan tetapi Youtube juga memiliki beberapa peraturan untuk berkarya di 

Youtube seperti konten seksual, konten yang mengandung kebencian, konten 

hak cipta, konten kekerasan dan vulgar, pelecehan dan cyberbullying 

(Youtubeabout, 2020).  

Indonesia sendiri merupakan salah satu pengguna internet terbesar di 

dunia dan masyarakat Indonesia banyak mengakses berbagai macam media 

sosial seperti Facebook, Youtube, Twitter, Whatsapp, dan Line. dimuat oleh 

katadata.co.id (Tim Redaksi,2019) survey yang dilakukan oleh Hoootsuite (We 

are social) ada macam macam media sosial yang paling aktif atau paling 

banyak diakses oleh masyarakat Indonesia. Hootsuite (We are social) secara 

berkala menyajikan data dan tren yang anda butuhkan untuk memahami 

internet, media sosial, mobile, dan perilaku e-commerce ditiap tahunnya. 

Berikut adalah data beberapa pengguna media sosial aktif di Indonesia pada 

tahun 2019 

 

 

 

 



 
 

Gambar 1.1 Data Pengguna Sosial Media di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

    

  

Sumber: katadata.co.id 

Hasil data di atas menyatakan bahwa penduduk Indonesia yang aktif bermain 

media sosial menyentuh angka 150 juta orang dan Youtube adalah media sosial paling 

banyak dimainkan sekitar 88 % diikuti oleh media sosial lainnya seperti Whatsapp 

83%, Facebook 81 % dan Instagram 80 % yang memiliki rata-rata waktu beraktifitas 

3 jam 26 menit dan lagu menjadi entri paling banyak di cari dengan pengguna berusia 

18-34 tahun dan 55,5% berjenis kelamin lelaki. 

Youtube semakin banyak penggunanya karena keberadaan content creator 

Youtube bisa di debut “Youtuber”. Youtuber adalah individu atau sekelompok yang 

dengan sengaja membuat video berdasarkan kemampuan masing-masing untuk 

dijadikan konten (Fitriawati & Retnasary, 2018: 1).  Youtuber itu sebutan pembuat ide 

video yang hasil karyanya di upload Youtube. Di Youtube memiliki beberapa 

kategori, seperti youtuber gaming yang mengunggah konten bermain gim sekaligus 

menunjukkan ekspresi kepada khalayak, food vlog jenis konten dengan review 

makanan, tempat makanan, wisata kuliner ataupun tutorial memasak. Daily vlog jenis 

konten yang melihatkan ringkasan kegiatan konten kreator dalam sehari penuh.  

 Indonesia memiliki beberapa youtuber memiliki subscriber atau pengikuti 

tembus dari 1 juta seperti: Atta Halilintar, Bayu Skak, Raditya Dika, Jessnolimit, 

Vianogaming dan sebagian besar youtuber yang sukses merupakan remaja dan 

dewasa muda yang menciptakan serta berperan dalam video mereka sendiri, yang 

kemudian menjadi terkenal di Youtube dan menarik jutaan orang untuk melihatnya. 

Membuat youtube makin sering dikunjungi khalayak menurut dari Rich (2013: 15). 



 
 

Salah satu Youtuber asal provinsi Jawa timur kabupaten Sidoarjo yaitu Ade 

Septian yang memiliki jumlah subscriber 528.000 ribu dengan nama akun namannya 

sendiri yang memiliki jumlah video 125. Konten dari Ade Septian ini jarang juga 

ditemui beberapa Youtuber Indonesia karena penonton Youtube Indonesia rata rata 

menyukai tontonan vlog kecantikan, kuliner, gaming, vlog keluarga (Frendy,2019) 

karena konten dari Ade Septian ini adalah tentang “sedekah”. Memiliki konsep konten 

“borong semua”, yang dimaksut adalah memborong semua dagangan yang dimiliki 

oleh penjual. Untuk memborong dagangan penjual, Ade Septian menerima atau 

meminta rekomendasi dari followers Instagramnya, subscribernya dan juga Ade 

Septian memiliki grub khusus untuk info itu di Whatsapp. Ade Septian sendiri juga 

menerima donasi di rekening miliknya agar pengikutinya yang ingin membantu bisa 

mengirimkan donasi berapapun nominalnya. berkat dari content ini, Ade Septian 

mendapatkan penghargaan dari Youtube berupa “Silver button”. 

Gambar 1.2 Silver button dari Youtube 

 

 

 

 

 

Sumber:  Instagram Ade Septian 

Penghargaan “the silver play button” di berikan kepada Ade Septian karena 

berhasil mendapatkan jumlah subcriber mencapai 100.000 ribu. Dimuat oleh 

akurat.co.id (Anugrah,2019), penghargaan dari Youtube ini memiliki beberapa 

penghargaan seperti “the gold play button” dengan subscriber 1.000.000 juta, “the 

diamond play Button “dengan subcriber 10.000.000 juta, the ruby play button dengan 

50,000,000 subscriber, red diamond play button 100.000.000 juta subscriber. Untuk 

diamond play button hanya 2 akun youtube yang mendapatkan penghargaan tersebut, 

yaitu T-series yang merupakan company di Indonesia dan seoranngan youtuber yaitu 

pewdiepie. 



 
 

Ada beberapa youtuber Indonesia yang memiliki konten video dengan konsep 

sedekah salah satu contohnya Baim Wong, Hobby Makan.  2 channel ini memiliki 

konsep sedekah berbeda - beda contoh Baim Wong melakukan sedekah dengan cara 

menyamar sebagai orang lain agar identitasnya tidak diketahui masyarakat dan ketika 

Baim Wong menemukan orang yang berhak menerima menurut dirinya, Baim Wong 

akan memberinya. Hobby makan melakukan sedekahnya ada 2 cara yaitu secara 

langsung ke panti asuhan dan melalui cara dengan membeli barang atau makanan yang 

dijual oleh pedagang kecil.  

          Orang yang gemar bersedekah lebih memahami makna pentingnya berbagi 

kepada sesama, daripada suka menuntut dan meminta yang seringkali bukan haknya 

(Thobroni,2007:26). Dengan bersedekah berarti mengoptimalkan keberadaan harta 

benda, menghindari hidup berfoya-foya, boros, mubazir dan Orang-orang yang gemar 

bersedekah akan didoakan oleh mereka yang mengelola, menyalurkan, dan menerima 

sedekahnya (Mirza, 2013:6). Menurut artikel allianz.co.id Bersedekah bisa 

meningkatkan kepedulian sosial individu meningkat dan juga mengurangi stress 

karena melakukan bersedekah otak memproduksi hormon dopamine yang 

menghasilkan perasaan bahagia dan hormon oxytocin yang mengurangi stres 

Ade Septian membuat konten sedekah terinspirasi dengan salah satu youtuber 

dengan nama akun @hobbymakan dan akhirnya sampai saat ini Ade Septian terus 

membuat konten sedekah, Ade Septian terus konsisten dalam membuat konten ini dan 

menjadikan konten sedekah ini sebagai konten utama di akun Youtubenya. Video dari 

Ade Septian ini view atau jumlah penonton video ini selalu lebih dari 5000 view dan 

bisa mencapai 1.000.000 juta view bahkan bisa lebih. Beberapa cuplikan video dari 

Ade Septian ini pernah tersebar di beberapa media sosial lainnya seperti di Instagram, 

Facebook dan konten Ade Septian pernah masuk di beberapa portal media online 

seperti Detik.com, Indozone.id dan kumparan.com.  

Gambar 1.3 Konten video Ade Septian mencapai 1 juta view 

 

 

 

  

Sumber: Youtube Ade Septian 



 
 

 Konten yang berkonsep sedekah ini jarang ditemui di Youtube Indonesia 

yang digunakan sebagai konten utama diakun Youtube dan konten sedekah ini 

digunakan youtuber bukan sebagai konten utama, melainkan sebagai sampingan dan 

daily vlog agar pengikut dari youtuber tersebut tidak bosan dengan konten 

Youtubenya atau dibuat youtuber untuk mengisi video di Youtubenya agar akun 

Youtubenya tidak terlihat mati , tidak kehilangan viewer dan subscriber sembari 

memikirkan ide baru untuk membuat konten video 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui panggung belakang dan panggung 

depan teori dramaturgi Goffman dari akun channel Ade Septian ini yang memiliki 

content berbeda dari youtuber lainnya yaitu “sedekah”. konten berkonsep sedekah 

jarang ditemui di Youtube Indonesia. Ade Septian sendiri terus konsisten dengan 

konten tersebut sehingga beberapa konten video Ade Septian bisa mencapai 1.000.000 

juta penonton dan jumlah subscriber Youtubenya mencapai 528.000 ribu subscriber. 

Jumlah subscriber tersebut tidak kalah dengan youtuber - youtuber di kota besar 

seperti Jakarta, Bandung, Surabaya. Terkadang Ade Septian membuat content ini 

tidak hanya di Sidoarjo, melainkan beberapa kota seperti Surabaya, Malang dan 

Mojokerto. Konten Ade Septian sendiri pernah masuk di beberapa portal media online 

besar seperti Detik.com, Indozone.co.id . 

1.2. Fokus Penelitian  

 Didalam penelitian ini, berfokus pada studi dramaturgi konten sedekah di 

channel akun Ade Septian melalui media Youtube dengan Teori dari Goffman 

Dramaturgi 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan yang latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pada 

penelitian ini adalah: “Bagaimana panggung depan dan belakang konten sedekah di 

channel akun Ade Septian melalui media Youtube”?  

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

panggung belakang (back stage) dan depan (front stage) dalam konten sedekah di 

channel akun Youtube Ade Septian. 

 

 

 



 
 

1.5 Manfaat Penelitian  

 Berdasarkan Latar belakang yang dijabarkan oleh peneliti, dari penelitian ini 

diharapkan dapat membawa manfaat bagi segala aspek dalam kehidupan manusia, 

diantaranya: 

1.5.1 Secara teoritis, 

Untuk penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih dalam 

dunia ilmu komuunikasi mengenai penelitian tentang teori Dramaturgi dari 

Erving Goffman 

1.5.2 Secara praktis,  

Untuk penelitian ini, diharapkan bisa memberikan wawasan pada 

masyarakat tentang kehidupan panggung depan dan panggung belakang yang 

dimiliki dari seorang Youtuber  

1.6 Sistematika Peneltian 

 Sistematika penelitian ini bertujuan untuk mempermudah dalam penelitian 

ini. Dalam sistematika penelitian ini, terdiri atas lima bab, yaitu: pendahuluan, kajian 

pustaka, metode penelitian, diskripsi objek dan penyajian data dan pembahasan, dan 

penutup untuk bagian terakhir. Berikut uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan 

yaitu 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, merupakan pendahuluaan berisikan tentang latar belakang masalah 

dalam penelitian dan juga menuliskan alasan penulis memilih objek penelitian 

tersebut, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Di bab ini, berisikan tentang penelitian terdahulu yang pernah di teliti oleh peneliti 

lainnya, landasan teori yang digunakan, dan kerangka dasar pemikiran seperti yang 

dibuat. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini, ini berisikan tentang pengembangan metodologi yang terdiri dari tipe 

penelitian, peran penelitian, lokasi penelitian. Sumber data dan teknis pengumpulan 

data, teknik analisis data dan keabsahan data. 



 
 

 

BAB IV DISKRIPSI OBJEK PENELITIAN, PENYAJIAN DATA, DAN 

PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, mendiskripsikan objek yang akan diteliti adalah Youtuber asal 

Sidoarjo yaitu studi dramaturgi konten “sedekah” di channel akun Ade Septian 

melalui media Youtube 

BAB V PENUTUP 

Berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan penelitian berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan serta saran-saran dan rekomendasi untuk disampaikan 

kepada objek penelitian atau bagi penelitian selanjutnya. 

 


