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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Teknologi Komunikasi dan Perkembangannya 

Seluruh teknologi komunikasi sudah menjangkau panca indera manusia 

seperti sentuhan, penciuman, rasa, pendengaran dan penglihatan. Bahkan 

teknologi komunikasi dapat membawa seorang individu melintasi batas ruang dan 

waktu serta mendapatkan informasi yang tidak didapat sebelumnya. Manusia telah 

menjadikan teknologi media sebagai jendela dunia dan dapat mengetahui 

kejadian-kejadian yang jauh jaraknya tanpa kita hadir langsung di lokasi kejadian. 

Ketika awal mula munculnya sebuah inovasi baru sebagai alat komunikasi 

dengan keluarnya handphone yang dapat menggantikan telepon rumah yang tidak 

dapat dibawa kemana-mana karena harus menggunakan kabel. Handphone lahir 

sebagai sebuah alat yang sangat membantu karena dapat digunakan secara praktis, 

selain itu juga bisa mengangkat martabat seseorang yang memilikinya sebagai gaya dan 

menghemat waktu meskipun harus membayar mahal karena pada saat itu handphone 

merupakan barang yang digunakan oleh orang-orang tertentu, tidak seperti saat ini. 

Dewasa ini teknologi handphone sudah demikian maju fiture layanannya. Dahulu 

hanya digunakan untuk menerima dan menelpon, serta mengirim dan menerima short 

message system (SMS), namun saat ini sudah dipadukan dengan teknologi audio dan 

video, seingga bisa mengirim gambar, gambar bergerak dan suara. 

Penggabungan teknologi komputer dengan telekomunikasi menurut Siregar 

(2001) dalam (Noegroho,2010: 5) telah melahirkan suatu fenomena yang mengubah 
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konfigurasi model komunikasi konvensional, dengan melahirkan kenyataan dalam 

dimensi ketiga. Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan 

empiris (hard reality), dimensi kedua merupakan kenyataan dalam kehidupan 

simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk (soft reality), maka dimensi ketiga dikenal 

kenyataan maya (virtual reality) yang melahirkan suatu format masyarakat lainnya. 

Masyarakat yang dibentuk dalam kenyataan virtual dikenal sebagai masyarakat cyber 

(cyber society). Dari hal itu, kemudian dikenal ruang cyber (cyber space) sebagai 

tempat yang memungkinkan adanya hubungan antarmanusia. 

Perubahan teknologi telah menempatkan komunikasi pada lini terdepan 

pada revolusi sosial. Menurut Rogers dalam Noegroho (2010) ada empat era 

evolusi komunikasi manusia, yakni era writing, era printing, era 

telecommunication dan era komunikasi interaktif. Menurutnya teknologi 

komunikasi dirumuskan sebagai peralatan perangkat keras, struktur-struktur 

organisasional, dan nilai-nilai sosial dengan mana individu mengumpulkan, 

mengolah, dan saling bertukar informasi dengan individu lain. 

Datangnya teknologi komunikasi baru, ditandai dengan meningkatnya 

jumlah dan berbagai macam teknologi yang berbasis pada teknologi elektronik. 

Yang lebih penting adalah bagaimana alam media baru tersebut berfungsi, yang 

menjadikan mudahnya pertukaran informasi from many to many. Karena adanya 

perkembangan inilah yang menjadikan adanya kajian baru untuk merumuskan 

kembali tentang paradigma lama tentang komunikasi “tradisional” mejadi pola 

komunikasi “bermedia” yang interaktif. 
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Ciri dari masyarakat informasi adalah ditandai dengan semakin 

mendominasinya sektor informasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam era ini 

produksi, penyimpanan, pengolahan, penerapan dan penyampaian informasi sudah 

semakin tinggi baik kuantitatif maupun kualitatif. Pendapat yang sering dikatakan oleh 

banyak orang bahwa “information is power” memang sesuai dengan kenyataannya. 

Banyak implikasi terjadi disebabkan munculnya era informasi. Berlimpahnya informasi 

akan membuka visi-visi baru yang dibentuk oleh pengalaman, sehingga manusia akan 

semakin kosmopolit atau pribadi yang mempersepsikan realitas dunia tidak lagi dalam 

batas-batas lokal, regional dan nasional. 

 

2.2.Internet  

Perkembangan teknologi komunikasi dunia cyber seperti internet bagi 

setiap orang di dunia tidak mempunyai pilihan lain untuk menghindar terjangan 

arus informasi yang sangat deras, baik informasi yang positif maupun yang 

negatif. Internet sendiri merupakan media komunikasi yang paling interaktif, 

karena diciptakan untuk mendukung semua model komunikasi, yaitu komunikasi 

interpersonal, komunikasi massa dan computer mediated communication. 

Menurut (Daryanto, 2006: 12) internet memiliki beberapa fasilitas yaitu 

sebagai berikut: 

1. Surat elektronik (email) 

Layanan ini paling banyak dipakai, karena setiap orang dapat bertukar 

informasi melalui email dengan berjuta-juta orang diseluruh dunia. 
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2. World wido web (www) 

Web menggabungkan teks, gambar, suara dan bahkan animasi, serta 

memungkinkan seseorang berpindah dan membuka/melihat berbagai 

macam informasi. 

3. Pemanggilan informasi kebanyakan 

Komputer mempunyai file-file informasi bebas yang dibicarakan. 

4. Bulletin board 

Sebuah sistem yang diberi nama usenet adalah sebuah bulletin board yang 

hebat, terdistribusi dan online serta memiliki sekitar 700 juta karakter 

pesan pada lebih dari 12.000 kelompok topik yang berbeda yang mengalir 

setiap harinya. 

5. Games dan gosip 

Fasilitas game tersedia adalah bernama MUD (multi user dungeon). 

Internet relay chat (IRC) adalah saluran dimana kita dapat melangsungkan 

percakapan dengan para pemakai lain. 

Saat ini fasilitas internet yang paling banyak digunakan adalah web yang 

berbasis pelayanan seperti jejaring sosial sebagai media interaksi secara online. 

Situs jejaring sosial yang hingga kini banyak digemari setiap tahun makin 

bertambah pula, seperti halnya  facebook, twitter, instagram dan lain sebagainya. 
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2.3.Media Sosial 

2.3.1. Definisi Media Sosial 

Media sosial merupakan struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen 

individual atau organisasi pada dunia baru yang disebut dunia maya. Biasanya 

dalam media ini menunjukan jalan dimana seriap individu berhubungan karena 

kesamaan sosialitas, mulai dari yang dikenal sehari-hari, keluarga, kerabat sampai 

dengan orang baru dikehidupannya. Media sosial adalah sebuah media online, 

dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan 

menciptakan sebuah informasi. 

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial 

sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar 

ideologi dan teknologi web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran 

user-generated-content (Andeas, 2010 dalam Yasin 2013). Media sosial adalah 

tentang seseorang menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling berbagi ide, 

bekerjasama dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, 

menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan dan 

membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan 

kita sebagai diri sendiri. Selain kecepatan informasi yang bisa diakses dalam 

hitungan detik, menjadi diri sendiri dalam media sosial adalah alasan mengapa 

media ini berkembang pesat. Tak terkecuali keinginan untuk aktualisasi diri dan 

kebutuhan menciptakan personal branding. 
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2.3.2. Dampak Media Sosial 

Kemajuan teknologi media terutama media sosial adalah sesuatu yang 

tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan 

berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan 

untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak 

kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. 

Meskipun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi 

lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif. 

Konsekuensi kultural dari pemakaian media sosial pada kenyataannya 

membuat perilaku orang-orang yang khususnya suka mengakses internet, 

membuat mereka tidak banyak yang bisa membedakan ilusi tersebut dengan dunia 

nyata. Akibatnya, mereka merasa senang menghadapinya. Tawaran yang diajukan 

dunia semu itu sejalan dengan kebutuhan individu yang mengakses internet dan 

sesuai dengan keinginan individu untuk menciptakan identitas baru buat dirinya. 

Jaringan internet telah menawarkan bentuk komunitas baru, yaitu 

komunitas maya (virtual community) yaitu perubahan sistem nilai dan norma dan 

penyerahan sebagai otoritas diri pada media sosial dan tidak memungkinkan bagi 

mereka para penggunanya tidak peduli lagi dengan tatanan moral, sistem nilai dan 

norma yang telah disepakati berpuluh-puluh tahun. Dan akibat dalam 

menggunakan internet menjadikan kecanduan dan memunculkan trend centre 

gaya hidup dengan penambahan pegetahuan dari media sosial. Orang tidak 

dianggap eksis bila tidak memiliki media sosial atau tergabung dalam komunitas 
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virtual. Sebuah lembaga tidak dianggap eksis bila tidak memiliki website atau 

situs resmi. 

Setiap saat kita semua menyaksikan realitas baru di masyarakat, dimana 

realitas itu tidak sekedar sebuah ruang yang merefleksikan kehidupan masyarakat 

nyata dan peta analog atau simulasi-simulasi dari suatu masyarakat tertentu yang 

hidup dalam media dan alam pikiran manusia. Akan tetapi sebuah ruang dimana 

manusia bisa hidup di dalamnya. Adanya media sosial, setiap orang memilliki 

kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar nilai-nilai sosial budaya orang 

lain. Media sosial meningkatkan otomatisasi proses pencarian dan pengiriman 

informasi. Biaya dan waktu dapat berkurang, sementara hasilnya akan lebih 

memuaskan. Sehingga setiap orang dapat menggunakan waktu secara efesien. 

Kenyataan menunjukan bahwa dengan media sosial juga mempermudah 

penerimaan informasi, terbukti kita dapat mengakses informasi dari berbagai 

sumber yang relevan. 

Sementara itu, beberapa dampak konsekuensi negatif penggunaan media 

sosial pada masyarakat meliputi: 

1. Hilangnya kesempatan berkomunikasi interpersonal 

2. Mempertajam kesenjangan 

3. Penggunaan media sosial dapat mengancam privacy 

4. Seringkali terjadi pemborosan 

5. Ketergantungan terhadap sistem dan kerentanan sistem 

6. Kejahatan dan penyalahgunaan media sosial (Nasution, 2010). 
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Dengan digunakannya media sosial, meyebabkan kadar hubungan antar 

manusia di dalam masyarakat menjadi berkurang sehingga kemungkinan akan 

mengakibatkan terbentuknya sikap ketergantungan terhadap media sosial. 

Konsekuensi sosial dari perkembangan media sosial bisa dilihat pada perubahan 

hubungan individu dengan individu, individu dengan komunitas, individu dengan 

lembaga sosial, individu dengan media massa, komunitas dengan media massa 

dan komunitas dengan lembaga sosial. Keinginan untuk berubah sebenarnya tidak 

direncanakan oleh seorang pengguna media sosial. Tapi dia memperoleh 

pengalaman dari penggunaan media sosial tersebut kemudian dikonstruksikan 

dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perubahan hubungan yang terjadi 

seolah datang begitu saja. 

Bila dalam masyarakat biasa setiap individu bersama-sama secara fisik 

dalam suatu daerah tertentu, maka setiap individu dalam cyber society tidak harus 

hidup dalam kawasan tertentu. Mereka terhubungkan karena sama-sama 

menggunakan online communication. Itulah sebabnya konstruksi sosial tentang 

realitas tidak dibentuk oleh jaringan para pemakai media sosial. Makin lama 

seseorang menggunakan media sosial, maka makin berkurang kontaknya dengan 

lingkungan sosial. Kecenderungan yang demikian menyebabkan interaksi sosial 

yang terjadi tidak memiliki makna dan hanya bersifat maya atau semu. 

 

2.4.Instagram Sebagai Media Baru 

Memasuki era multiscreen, saat ini manusia tengah berada di sebuah 

peradaban kamera. Nyatanya persepsi seseorang tentang diri orang lain ternyata 
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dibentuk kuat oleh kamera, namun beda angle pengambilan, akan berbeda pula 

efek camera branding yang dihasilkan. Kita bisa menumbulkan kegelisahan dari 

kamera, namun kita juga bisa membangun keindahan pada pikiran manusia 

(Kasali, 2013:26). 

Instagram merupakan media sosial berbasis foto pertama yang diluncurkan 

pada oktober 2010 oleh Kevin Systrom and Mike Krieger. berbeda dengan media 

sosial lainnya, instagram memfokuskan dirinya hanya untuk berbagi foto dan 

video saja, hingga saat ini pengguna instagram telah memiliki lebih dari 100 juta 

pengguna. Dengan kesukesesannya ini, Instagram dinilai mampu merubah dunia 

fotografi karena tidak hanya melibatkan perubahan dalam cara apa dan bagaimana 

sebuah foto diambil, tetapi juga memiliki kemampuan untuk saling berbagi, saling 

terkoneksi dan membangun insteraksi melalui bahasa visual. Instagram 

memberikan ruang bagi penggunanya untuk berbagi dan berinteraksi serta 

memberikan ruang pada penggunanya untuk menampilkan diri dan membentuk 

apa yang ingin ia sampaikan ke khalayaknya melalui foto dan video dibantu 

dengan caption yang ia tuliskan serta dengan kolom komentar. 

Dalam penyajian diri pengguna instagram di akunnya, pengguna juga 

dapat membentuk image yang diinginkan agar diterima oleh khalayaknya, untuk 

itu pengguna dapat memposting foto yang dapat menggambarkan image diri yang 

ia inginkan ini di akun instagramnya secara terus menerus. Upaya untuk 

mempersiapkan apa yang ia tampilkan di akun instagramnya melalui foto tersebut 

sejalan dengan teori dramaturgi yang dikemukakan oleh Erving Goffman. 
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Instagram merupakan new media  yang lahir di era kamera ini. Menurut 

Matin Lister dalam Nugroho (2012: 19-20) mejelaskan beberapa karakteristik new 

media, antara lain: 

1. Digital dimaksudkan bagaimana bentuk digital ini dapat menjadi lebih baik, 

pengguna menyadari data analog dalam segi kecepatan dan ke-real-nya. 

2. Interaktivitas menjadi karakteristik favorit. Interaktif dapat memotong 

waktu, secara langsung dapat kita kendalikan dan komunikasi dua arah 

dapat terjadi hanya dengan media komputer. 

3. Hypertextual artinya, sebuah teks yang dapat mengizinkan kita mengakses 

teks-teks lain. 

4. Dispersal yakini produksi, distribusi, konsumen tidak terpusat. 

5. Virtual karakter unik new media ini adalah persepsi kita terhadap objek 

immaterial. 

Keunggulan new media dibandingkan media fisik, menurut Yoneji 

Masuda dalam Nugroho (2012: 360) antara lain: 

1. Informasi media ini tidak consumbale. Materi itu akan terus hadir walau 

sudah digunakan. Para pengguna yang berbeda bisa memanfaatkan 

informasi berkali-kali. 

2. Informasinya bersifat non-trasferable. Informasi dapat diberikan kepada 

pegguna lain, tetapi pengguna asli masih bisa memilikinya. 
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2.5. Aktualisasi Diri 

2.5.1. Pengertian Aktuaslisasi Diri 

Manusia pada dasarnya memiliki tingkat kebutuhan masing-masing. 

Perbedaan tingkat kebutuhan tergantung pada individu itu sendiri. Menurut 

Maslow dalam teori hirarki kebutuhannya menjelaskan bahwa aktualisasi diri 

merupakan kebutuhan dan pencapaian tertinggi bagi manusia setelah kebutuhan-

kebutuhan lainnya terpenuhi. 

Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan 

dirinya sendiri (self fulfilment), untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk 

menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan 

bebas mencapai puncak prestasi potensinya (Alwisol, 2014:206).  Maslow 

menandai kebutuhan akan aktualisasi diri sebagai hasrat individu untuk menjadi 

orang yang sesuai dengan keinginan dan potensi yang dimilikinya. Atau, hasrat 

dari individu untuk menyempurnakan dirinya melalui pengungkapan segenap 

potensi yang dimilikinya (Koeswara, 1991:125).  

Menurut Maslow dalam Alwisol (2014:208-209) tujuan mencapai 

aktualisasi diri itu bersifat alami, yang dibawa sejak lahir. Secara genetik manusia 

mempunyai potensi dasar yang positif. Di samping itu manusia juga mempunyai 

potensi dasar jalur perkembangan yang sehat untuk mencapai aktualisasi diri. 

Aktualisasi diri akan berubah sejalan dengan perkembangan hidup 

seseorang,ketika mencapai usia tertentu seseorang akan mengalami pergeseran 

aktualisasi diri dari fisiologis ke psikologis. Aktualisasi diri membutuhkan 

kemampuan dan dorongan untuk menetapkan dan mencapai tujuan. Dalam proses 
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aktualisasi diri dibutuhkan kerja keras, kesabaran,dan komitmen yang tinggi dari 

individu tersebut.  

2.5.2. Karakteristik Orang yang Melakukan Aktualisasi Diri 

Pencapaian aktualisasi diri merupakan penggambaran yang optimis dari 

corak kehidupan yang ideal. Dalam mencapai aktualisasi diri itu memerlukan 

banyak syarat yang tidak mudah untuk memenuhinya. Adapun syarat utama 

menurut Maslow adalah terpuaskannya kebutuhan-kebutuhan dasar dengan baik. 

Menurut Maslow dalam Koeswara (1991:138-146) ada beberapa ciri atau 

karakteristik orang yang mengaktualisasikan dirinya, adalah sebagai berikut: 

1. Mengamati realitas secara efisien 

Orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya akan memiliki kemampuan untuk 

mengamati realitas dengan cermat dan efisien, melihat realitas apa adanya tanpa 

dicampuri oleh keinginan-keinginan atau harapan-harapan pribadinya. Maka 

orang-orang tersebut dapat menemukan kebohongan, kepalsuan, dan kecurangan 

pada diri orang lain dengan mudah. 

2. Penerimaan atas diri sendiri, orang lain, dan kodrat 

Akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain, serta mampu menerima kodrat 

dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Juga akan terbebas dari perasaan 

ketakutan berlebih atas segala sesuatunya. 
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3. Spontan, sederhana, dan wajar 

Tingkah laku orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya adalah spontan, 

sederhana, tidak dibuat-buat atau wajar, dan tidak terikat. Semua itu bersumber 

dari dalam pribadinya, bukan sesuatu yang hanya nampak dipermukaan. 

4. Terpusat pada masalah 

Orang yang mengaktualisasikan diri berorientasi pada masalah yang melampaui 

kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Dedikasi terhadap tugas-tugas atau 

pekerjaan merupakan bagian dari misi hidup. Manusia hidup untuk bekerja dan 

bukan bekerja untuk hidup. pekerjaan manusia bersifat alami secara subjektif dan 

bersifat non personal. 

5. Pemisahan diri dan kebutuhan privasi 

Kebutuhan privasi orang-orangnya mengaktulisasikan dirinya lebih besar dari 

pada kebanyakan orang lainnya. Mereka sering dianggap memisahkan diri, hati-

hati, sombong dan dingin. Hal ini disebabkan mereka tidak membutuhkan orang 

lain dalam maksud persahabatan biasa namun memiliki keramahan yang tulus, 

dan mereka sepenuhnya percaya atas potensi dan otonomi yang dimiliki. 

6. Kemandirian dari kebudayaan dan lingkungan 

Tidak menggantungkan kepuasannya kepada lingkungan dan orang lain. Lebih 

bergantung kepada potensi mereka sendiri bagi perkembangan dan kelangsungan 

pertumbuhannya. Mampu mempertahankan ketenangan jiwanya di tengah-tengah 

keadaan yang bisa mendorong orang lain untuk meyerah. Kemandirian orang-
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orang ini menjadikan mereka memiliki kadar arah diri yang tinggi, 

bertanggungjawab dan sebagai agen yang mendisiplinkan diri dalam menentukan 

nasibnya sendiri. Mereka cukup kuat untuk melupakan opini orang lain, oleh 

karena itu mereka cenderung menghindarkan diri dari penghormatan, status, 

prestise, dan popularitas. Kepuasan yang berasal dari luar diri itu mereka anggap 

kurang penting ketimbang pertumbuhan diri. 

7. Kesegaran dan apresiasi 

Bagi orang-orang yang mengaktulisasikan diri kehidupan yang rutin akan menjadi 

fenomena baru yang dihadapi, dengan kata lain mereka menghargai hal-hal pokok 

dalam kehidupan dengan rasa kagum, gembira bahkan heran, meski bagi orang 

lain hal-hal tersebut membosankan. 

8. Pengalaman puncak atau pengalaman mistik 

Pengalaman puncak menunjuk pada momen-momen dari perasaan yang 

mendalam. Pengalaman puncak ini diperoleh dari kreativitas, pemahaman, 

penemuan, dan penyatuan diri dengan alam. 

9. Minat sosial 

Memiliki hasrat yang tulus untuk membantu memperbaiki sesamanya. 

Bagaimanapun cacat atau bodohnya seseorang, bagi orang-orang nya 

mengaktulisasikan diri mereka tetaplah manusia yang selalu mengundang simpati 

dan persaudaraan. 

 



21 
 

10. Hubungan antar pribadi 

Cenderung menciptakan hubungan antarpribadi yang lebih mendalam 

dibandingkan dengan kebanyakan orang. Mereka cenderung membangun 

hubungan yang dekat dengan orang-orang yang memiliki kesamaan karakter, 

kesanggupan, dan bakat. Biasanya lingkup persahabatan mereka relatif kecil. 

11. Berkarakter demokratis 

Menaruh hormat kepada semua orang karena mereka adalah individu yang 

manusiawi. Tidak pernah berusaha merendahkan, mengurangi arti, atau merusak 

martabat orang lain, sekalipun terhadap penjahat. Pada saat yang sama mereka 

juga memiliki penilaian mengenai benar-salah dan baik-buruk yang tegas megenai 

tingkah laku sesamanya. 

12. Perbedaan antara cara dan tujuan 

Memiliki kemampuan membedakan antara cara dan tujuan, dan umumnya 

terpusat kepada tujuan. Mereka memiliki kecenderungan secara mutlak menilai 

tindakan demi tindakan itu sendiri, dan bisa menjadikan suatu kegiatan yang 

paling kecil dan rutin menjadi kegiatan atau tindakan yang menyenangkan. 

13. Rasa humor yang filosofis 

Memiliki rasa humor yang filosofis yang lebih memancing senyum ketimbang 

ketawa. Dengan ini mereka menyukai humor yang mengekspresikan kritik atas 

kebodohan, kelancangan, atau kecurangan manusia. 
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14. Kreativitas 

Mereka biasanya energik dan penuh ide, individu ini ditandai dengan memiliki 

keinginan untuk tumbuh dan kemampuan untuk menjadi spontan, pemikir yang 

berbeda, terbuka terhadap pengalaman baru, gigih, dan pekerja keras. Memiliki 

rasa eksplorasi saat menghadapi hal baru, bersikap optimis, toleran terhadap 

ketidakpastian, dan mengejar tujuan dengan intensitas tinggi. 

15. Penolakan enkulturasi 

Mereka adalah orang-orang yang otonom yang bisa dan berani membuat 

keputusan-keputusan sendiri. Bahkan meskipun keputusannya itu berbeda atau 

bertentangan dengan pendapat umum. Penolakan terhadap enkulturasi tidak 

berarti mereka adalah seorang pembangkang, melainkan mereka adalah orang-

orang yang selalu berusaha mempertahankan pendirian-pendirian tertentu, dan 

tidak begitu terpengaruh oleh kebudayaan masyarakat. 

2.5.3. Hambatan Aktualisasi Diri 

Bagi Maslow dalam Koeswara (1991:126-127), bahwa untuk mencapai 

taraf aktualisasi diri atau memenuhi kebutuhan akan aktualisasi diri tidaklah 

mudah, sebab upaya ke arah itu banyak sekali hambatannya. Ada beberapa 

hambatan yang dikemukakan Maslow, diantaranya:  

1. Hambatan yang berasal dari dalam diri individu, yakni berupa 

ketidaktahuan, keraguan, dan juga rasa takut untuk mengungkapkan 

potensi yang dimiliknya. 
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2. Hambatan dari luar atau masyarakat,berupa kecenderungan 

mendepersonalisasi individu, juga berupa perepresian sifat-sifat, bakat, 

atau potensi. Seperti tentang stereotip gender di dalam masyarakat, hal 

tersebut akan menghambat beberapa masyarakat yang dianggap tidak 

sesuai dengan pandangan masyarakat di lingkungannya. Dalam 

kenyataanya, tidak ada satupun lingkungan masyarakat yang sepenuhnya 

menunjang atas upaya aktualisasi diri para warganya. Meski tentunya ada 

beberapa masyarakat yang jauh lebih baik dan meunjang dari pada 

masyarakat lainnya. 

3. Hambatan berupa pengaruh negatif yang dihasilkan oleh kebutuhan yang 

kuat akan rasa aman. Hal ini didasari oleh ketakutan seseorang untuk 

keluar dari zona aman dan nyaman mereka. Ketakutan akan mencoba hal 

baru mendorong mereka untuk bergerak mundur dari pengaktualisasian 

dirinya.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencapaian aktualisasi diri itu, 

selain membutuhkan kondisi lingkungan yang menunjang, juga menuntut adanya 

kesediaan atau keterbukaan individu terhadap gagasan dan pengalaman baru. 

2.6.Konsep Pemberdayaan Perempuan 

2.6.1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan 

Pemberdayaan perempuan atau dalam bahasa Inggris disebut women 

empowerment, memiliki dua pegertian menurut Merriam Webster dalam Oxford 

English Dictionary. Pertama, to give ability or enable to (memberi kecakapan atau 

kemampuan atau memungkinkan untuk) dan kedua, to give power or uthority to 
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(memberi kekuasaan). Berdasarkan penelitian kepustakaan tentang pengertian 

“pemberdayaan” dinyatakan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua 

kecenderungan. Pertama, yang menekankan kepada proses memberikan atau 

mengalihkan sebagai kekuasaaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat 

agar individu menjadi lebih berdaya, yang merupakan makna kecenderungan 

primer. Sedangkan kecenderungan kedua yaitu menekankan pada proses 

menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan 

atau keberadayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui 

proses dialog, yang merupakan makna kecenderungan sekunder (Ambarsari). 

Pemberdayaan perempuan merupakan perubahan hubungan kekuasaan 

antara perempuan dan laki-laki pada empat tingkatan yang berbeda, yaitu 

keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Konsep pemberdayaan perempuan dapat 

dipahami dalam dua konteks. Pertama, kekuasaan dalam proses pembuatan 

keputusan dengan titik tekan pada pentingnya akan peran perempuan. Kedua, 

pemberdayaan dalam artian yang berhubungan dengan fokus pada hubungan 

antara pemberdayaan perempuan dan efeknya kepada laki-laki di masyarakat yang 

berbeda-beda.  

Kindervatter menekankan konsep pemberdayaan sebagai proses pemberian 

kekuatan dalam bentuk pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan 

kesadaran dan kepekaan terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik 

sehingga pada akhirnya mereka mampu memperbaiki dan meningkatkan 

kedudukannya di masyarakat. Cakupan dari pemberdayaan tidak hanya pada level 

individu namun juga pada level masyarakat dan pranata-pranatanya. Yaitu 
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menanamkan pranata nilai-nilai budaya seperti kerja keras, keterbukaan dan 

tanggung jawab (Zakiyah dalam Afviva, 2011: 9). 

Pemberdayaan perempuan sering juga disebut sebagai “peningkatan dari 

kualitas hidup personal perempuan”, yaitu suatu upaya untuk memberdayakan 

kehidupan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, 

sosial, komunikasi, informasi, dan lain sebagainya agar mereka terbebas dari 

belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Jadi pemberdayaan perempuan adalah 

usaha untuk mengembalikan kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Posisi 

perempuan akan lebih baik jika ketika perempuan dapat mandiri dan mampu 

menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. 

 

2.6.2. Konsep Pemberdayaan Perempuan di Indonesia 

Konsep pemberdayaan perempuan tidak hanya berlaku di negara-negara 

maju, begitu juga dengan di Indonesia yang memperhatikan atas persamaan hak 

antara laki-laki dan perempuan. Salah satu contoh bahwa Indonesia peduli dengan 

pemberdayaan perempuan adalah dengan adanya program Keluarga Berencana 

(KB) yang membatasi setiap keluarga hanya memiliki dua orang anak. Hal 

tersebut agar para perempuan (ibu rumah tangga) dapat menjalankan peran dan 

fungsinya sebagai pribadi perempuan dengan dapat mengambil keputusannya 

sendiri. Juga dapat ikut serta untuk melakukan pembangunan, karena diharapkan 

tidak terlalu direpotkan untuk hanya melakukan tugas mengurus anak dan rumah.  

Negara Indonesia telah mengatur hal-hal yang bersangkutan tentang 

persamaan hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan, tanpa adanya 
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perbedaan pada segala bidang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang 

dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Pasal 26 ayat 

(1) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya 

di dalam hukum. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara 

berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu tertuang dalam 

Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pergeseran Konvensi Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, dinyatakan bahwa tujuan untuk 

mencapai kedudukan setara (equal status) perempuan sebagai peserta, pengambil 

keputusan, dan penikmat di dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan 

budaya. Dan dinyatakan untuk memberdayakan (empower) perempuan dan laki-

laki perlu kerjasama sebagai mitra sejajar dan memberi inspirasi kepada generasi 

baru kaum perempuan dan laki-laki untuk bekerja sama demi kesetaraan, 

pembangunan berkelanjutan dan perdamaian (Priyono,198-229 dalam Ambarsari).  

Pendekatan pemberdayaan perempuan sebenarnya lebih menekankan pada 

fakta bahwa perempuan mengalami penekanan yang berbeda menurut bangsa, 

kelas sosial, sejarah penjajahan kolonial, dan kedudukannya dalam ekonomi pada 

masa kini. Dengan demikian perempuan tetap harus pada tingkatan yang berbeda. 

Dan juga menekankan pentingnya bagi perempuan untuk meningkatkan 

keberadaannya dan mengartikan pemberdayaan bukan konteks mendominasi 

orang lain. Dengan artian apa yang diperoleh perempuan merupakan suatu 

kehilangan bagi lelaki, namun menempatkan pemberdayaan dalam arti kecakapan 

atau kemampuan perempuan untuk meningkatkan kemandirian (self reliance) dan 

kekuatan dalam dirinya. 
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2.6.3. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan 

Pemberdayaan perempuan pada dasarnya dilakukan untuk menunjang dan 

mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran antara laki-laki dan 

perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Keberhasilan 

pemberdayaan perempuan menjadi harapan bagi semua orang. Namun untuk 

mengetahui keberhasilan sebagai sebuah proses dari pemberdayaan perempuan, dapat 

dilihat dari indikator pencapaian keberhasilannya. Menurut Edi Suharto ada beberapa 

indikator keberhasilan dalam pemberdayaan perempuan, adalah sebagai berikut: 

1. Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk 

menempuh pendidikan semaksimal mungkin. 

2. Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk 

berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi 

diri mereka.  

3. Meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, 

sehingga dengan demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar 

dalam mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki. 

4. Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, 

eksekutif dan pemerintahan. 

5. Peningkatan keterlibatan aktifis perempuan dalam kampanye 

pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan (Afviva, 2011:12). 

Namun yang paling utama adalah terciptanya pola pikir dan paradigma 

yang egaliter. Perempuan juga harus dapat berperan aktif dalam beberapa 
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kegiatan yang memang proporsinya. Jika ini semua telah terealisasi, maka 

perempuan benar-benar telah terberdayakan. 

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-

laki dan perempuan. Konsep kesetaraan ideal memberikan ketegasan bahwa 

prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, 

tidak harus dimonopoli oleh satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan 

memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Kualitas individu 

laki-laki dan perempuan di mata Tuhan tidak ada perbedaan. 

 

 

 


