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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Maraknya penggunaan media sosial di kalangan masyarakat modern 

khususnya anak muda, menjadikan media sosial sebagai dunia kedua setelah 

kehidupan nyata yang sesungguhnya. Adanya faktor pendukung yang berupa 

kepemilikan telepon pintar yang sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur 

canggih dan langsung terhubung dengan media sosial. Hal tersebut membuat 

segalanya menjadi lebih mudah dan cepat terutama dalam hal berkomunikasi 

meskipun lintas benua. Begitu juga dengan kebutuhan pribadi setiap orang untuk 

membentuk dirinya sedemikian rupa, agar dapat diketahui dan dipercayai oleh 

orang lain namun tetap sesuai dengan keinginan pribadinya.  

Perkembangan media sosial sangatlah pesat, yang awalnya hanya bermula 

dari bertukar pesan maupun informasi menggunakan internet melalui email. Kini 

semakin banyak media sosial dengan berbagai fitur yang menarik dan dapat 

berbagi cerita diri kepada para pengikutnya. Seperti memasang status, berbagi 

foto, video bahkan saat ini pengguna media sosial sudah dapat melakukan siaran 

langsung apa yang sedang ia lakukan seketika dengan menggunakan telepon 

pintar.  

Media sosial selain sebagai sarana penyampaian informasi, penyampaian 

pesan yang cepat, dan juga hiburan. Saat ini masyarakat di era digital lebih bisa 

memanfaatkan media sosial untuk kepuasan pribadinya. Salah satu media sosial 

yang saat ini banyak diminati oleh kalangan muda dan mereka yang 
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menginginkan pengakuan dari orang-orang adalah jejaring sosial Instagram. 

Keberadaan instagram tidak lepas dari kegunaanya sebagai sebuah jejaring sosial 

yang menggunakan foto maupun video yang berdurasikan maksimal satu menit 

sebagai alat komunikasinya, sehingga memungkinkan penggunanya menciptakan 

galeri pribadi. Fitur-fitur yang lucu dan unik pun menjadi salah satu daya tarik 

tersendiri dari instagram dibandingkan dengan jejaring sosial lainnya. Dari 

instagram pula saat ini banyak lahir artis-artis baru atau yang biasa disebut dengan 

Selebgram. Mereka bukanlah artis yang tampil di layar televisi melainkan mereka 

tenar dari jejaring sosial ini. Mereka terkenal karena konten-konten yang mereka 

bagikan di situs instagram pribadi mereka menarik dan diakui oleh Netizen. 

Instagram juga dapat dimanfaatkan oleh para penggunanya untuk media 

melakukan aktualisasi diri melalui foto atau video yang ia unggah serta melalui 

caption dan hashtag (tagar), yang digunakan untuk memberi keterangan dan 

mengoptimalkan dalam membagikan ceritanya kepada para pengikut sesuai 

dengan apa yang ingin dia gambarkan atas dirinya tersebut. Adapun pengguna 

akan merasa mendapatkan sebuah kepuasan tersendiri ataupun merasa adanya 

timbal balik dari para pengikutnya, yang berupa “love” ataupun komentar yang 

mereka berikan dalam sebuah postingan sebagai tolak ukur keberhasilan bahwa ia 

sudah menarik perhatian orang lain. 

Untuk mencapai tujuannya dalam pengaktulisasian diri, pengguna 

instagram menkonstruksikan dirinya sedemikian mungkin agar dapat menunjukan 

kepada para pengikutnya bahwa ia adalah seorang yang memiliki potensi dan 
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kelebihan pada dirinya baik berupa keunikan, kreativitas, kepribadian, profesi dan 

lain sebagainya, demi pencarian identitas baru bagi dirinya. 

Berbicara tentang aktualisasi diri, hal ini dilakukan tidak hanya oleh 

mereka artis-artis atau orang-orang penting saja. Namun juga perlu dilakukan oleh 

setiap orang demi memenuhi kebutuhan tertinggi dari diri pribadinya. Pada 

dasarnya kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki, dari tingkat kebutuhan 

yang paling rendah, yaitu kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, tempat 

tinggal, dan bebas dari rasa sakit, sedangkan tingkat kebutuhan yang paling tinggi, 

yaitu kebutuhan akan perwujudan diri (self-actualization needs) seperti teman, 

afiliasi, cinta, interaksi sosial, penghargaan diri, dan penghargaan dari orang lain 

(Maslow dalam Boeree, 2010:252-254).  

Aktualisasi diri adalah sebuah kebutuhan yang pemenuhannya sesuai 

dengan bakat, kapasitas, dan potensi diri seseorang. Kebutuhan aktualisasi diri 

atau kebutuhan kelima dari teori hierarki Abraham Maslow ini akan 

diprioritaskan, apabila kebutuhan yang lebih rendah sudah terpenuhi. Kebutuhan 

aktualisasi sendiri adalah hasrat untuk mewujudkan potensi diri dan keinginan 

untuk menjadi apa yang diinginkan seseorang. Oleh karena itu, kebutuhan 

aktualisasi diri seseorang akan berbeda dengan orang yang lainnya. 

Begitu juga dengan anggota Korps HMI-Wati (KOHATI) sebagai individu 

yang mengikuti perubahan zaman ke era digital seperti saat ini, mereka juga harus 

selalu bisa menyesuaikan kebutuhan dan keinginan mereka untuk melakukan 

aktualisasi diri di media sosial. Tak dapat dipungkiri saat ini mereka turut andil 

dalam penggunaan instagram dalam kesehariannya. 
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KOHATI sendiri adalah sebuah lembaga semi otonom yang didirikan oleh 

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang terfokuskan untuk mengkader dan 

mewadahi perempuan-perempuan yang tergabung dalam organisasi tersebut dan 

menanamkan ideologi pergerakan perempuan (hegemoni ideologi) dalam diri 

setiap kadernya. KOHATI memiliki tujuan untuk membentuk anggotanya menjadi 

muslimah yang berkualitas Insan Cita yaitu sebagai insan akademis, pencipta, 

pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya 

masyarakat adil makmur yang diridhai oleh Allah SWT. Selain itu KOHATI juga 

ingin anggotanya meningkatkan kualitas dan perannya sebagai putri bagi kedua 

orang tuanya, istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya kelak, serta sebagai 

anggota masyarakat (KOHATI, 2016 : 16). 

Menurut Annisa Gitnah selaku pegurus KOHATI Cabang Malang, Setiap 

cabang ataupun komisariat memiliki KOHATI tersendiri, namun KOHATI ISIP 

Universitas Muhammadiyah Malang lah yang lebih baik dan aktif dari pada 

KOHATI yang lainnya di Kota Malang. Perempuan-perempuan dalam KOHATI 

ISIP UMM saat ini selalu menyuarakan women empowerment (pemberdayaan 

perempuan). Hal ini didasari oleh kondisi banyaknya ketidak adilan dan kekerasan 

yang terjadi kepada kaum perempuan, serta untuk menyerukan bagaimana 

seharusnya peran-peran perempuan sebagai muslimah yang baik.  

Dari uraian penjelasan di atas penulis ingin mengetahui bagaimana ketika 

seorang individu yang memiliki latar belakang sebagai anggota KOHATI dengan 

berbagai macam tujuan dan ideologi yang dimilikinya tersebut, memanfaatkan 

instagram sebagai media aktualisasi keberdayaan dirinya. Alasan peneliti memilih 
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penelitian pada anggota KOHATI karena saat ini fenomena media sosial banyak 

digunakan oleh kaum perempuan, bahkan dalam hal keterbukaan diripun lebih 

banyak dilakukan oleh kaum perempuan dari pada laki-laki. 

(https://news.detik.com/msite/kolom/d-3741497/kegaduhan-perempuan-di-media-

sosial, diakses pada 17 Desember 2017). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengangkat judul “Pemanfaatan Instagram Sebagai Aktualisasi 

Keberdayaan Diri (Studi pada Aktivis KOHATI Komisariat ISIP Universitas 

Muhammadiyah Malang)” 

1.2.Rumusan masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah 

penelitian ini adalah bagaimana anggota KOHATI ISIP Universitas 

Muhammadiyah Malang memanfaatkan instagram sebagai media aktualisasi 

keberdayaan diri. 

 

1.3.Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pemanfaatan instagram 

yang dilakukan oleh anggota KOHATI ISIP Universitas Muhammadiyah Malang 

dalam aktualisasi keberdayaan diri. 

 

 

 

https://news.detik.com/msite/kolom/d-3741497/kegaduhan-perempuan-di-media-sosial
https://news.detik.com/msite/kolom/d-3741497/kegaduhan-perempuan-di-media-sosial
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1.4.Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat akademis 

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil dari penelitian dapat 

digunakan sebagai pengayaan perpustakaan pengetahuan, serta suatu rujukan atau 

referensi dalam memahami dan menelaah terkait kajian-kajian ilmu komunikasi 

terutama  dalam hal aktualisasi diri. Diharapkan pula dapat memberikan kontribusi 

positif di Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

1.4.2. Manfaat praktis 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana pengembangan 

pegetahuan mengenai ilmu komunikasi dan hal-hal sosial yang ada di 

dalamnya dan keterampilan dengan terjun langsung sehingga dapat 

mengetahui apakah praktik-praktik perkuliahan yang dilakukan selama ini 

sudah efektif dan esfisien. 

2. Bagi Korps HMI-Wati (KOHATI) 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi KOHATI 

khususnya KOHATI ISIP Universitas Muhammadiyah Malang sebagai 

tolak ukur keberhasilan dari mengkader anggotanya. Serta dalam 

menerima dan memahami bagaimana untuk berlaku bijak dalam 

menggunakan media sosial terutama dalam hal mengaktualisasi 

keberdayaan diri. 


