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ABSTRAK 

 

Dewasa ini acara hiburan di Indonesia semakin berkembang hal ini 

ditandai dengan banyaknya acara-acara baru yang muncul di dunia pertelevisian 

salah satunya adalah ajang pencarian bakat yang saat ini banyak muncul di 

stasiun-stasiun televisi. Ajang pencarian bakat tersebut bertujuan untuk 

memperkaya talent-talent berbakat di dunia hiburan saat ini. Hal ini secara tidak 

langsung menghibupkan beberapa profesi-profesi baru yang tidak banyak 

diketahui masyarakat Indonesia, salah satunya profesi Drag Queen yang tidak 

banyak diketahui masyarakat, dan juga kehidupan glamor di atas panggung belum 

tentu sebanding dengan apa yang dialaminya pada kehidupan sehari-hari dalam 

membawakan peran mereka sebagai drag queen dan juga sebagai anggota 

masyarakat. 

Peneliti menggunakan Teori Dramaturgis Erving Goffmantentang front 

stage dan back stage. Pada pendekatan ini juga, semua perilaku manusia pada 

dasarnya memilikifront stage dan back stage (pembagian peran). Metode 
penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan 

tipe penelitiannya adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan 
subyek snowball dan didapatkan 4 informan di dalam penelitian ini. Adapun 

lokasi dalam penelitian ini, yakni di Restoran Oyot Godhong Yogyakarta, 
dikarenakan di tempat inilah ada acara drag queen show bernama Kabaret, dimana 

acara ini menjadi panggung eksistensi drag queen terhadap dunia hiburan. Teknik 
pengumpulan dilakukan dengan wawancara dan peneliti sekaligus menjadi 

participant observer. 
Hasil akhir daripada penelitian, yaitu setiap drag queen mempunyai back 

stage dan front stagenya masing-masing. Front stage pelaku drag queen yaitu 
ketika drag queen berada di atas panggung sedangkan back stage dari pelaku drag 

queen adalah kehidupan informan di dalam kesehariannya. Adapun stigma yang 

diterima oleh pelaku drag queen yaitu stigma deskritable yaitu stigma yang 

bentuknya tidak diketahui masyarakat. 
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