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PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Partisipasi politik menjadi salah satu hal yang vital di dalam 

penyelenggaraan sebuah negara. Partisipasi politik menekankan pada 

keikutsertaan warganegara yang memiliki tujuan untuk memengaruhi 

pengambilan keputusan politik, baik yang bersifat mobilisasi maupun 

secara sukarela, dan diwujudkan dalam aktivitas-aktivitas politik, seperti 

mengikuti kelompok politik, voting, menandatangani petisi, berpartisipasi 

dalam kampanye, dan merespon isu-isu sosial, ekonomi, dan politik (Tang 

& Lee, 2013).  

Menurut Jenkins, Andolina, Keeter, & Zukin (2003), tingkat 

partisipasi politik (secara global) menunjukkan penurunan, khususnya 

pada kelompok usia muda, baik di negara maju maupun berkembang 

pada awal tahun 2000-an. Para peneliti  bidang sosial dan politik 

mencurahkan perhatian mereka khusus untuk mengkaji fenomena ini, 

terutama hal-hal yang menyebabkan generasi muda enggan untuk 

berpartisipasi dalam politik (Blais & Loewen, 2009). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kelompok tersebut memiliki minat politik rendah, 

enggan terlibat dalam proses demokrasi dan kepercayaan yang rendah 
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terhadap para politisi sebagai wakil dari institusi politik, misalnya: partai 

politik dan lembaga negara (Blais & Loewen, 2009).  

Menurut Dong, Toney & Giblin, minat politik kelompok usia muda 

tidak cukup terstimulasi oleh keberadaan media-media tradisional, seperti 

televisi, radio, dan media massa cetak karena dipersepsikan mahal dan 

sukar ditembus oleh orang-orang selain mereka yang telah memiliki 

reputasi dan kapasitas yang jelas (Abdu, Mohamad, & Muda, 2017). 

Akan tetapi, tren partisipasi politik pada segmen usia muda kini 

justru menunjukkan eskalasi yang menggembirakan, seiring dengan 

hegemoni popularitas media sosial seperti Facebook (Morissan, 2014). 

Media sosial memainkan peran yang sangat krusial sebagai sarana bagi 

kelompok usia muda untuk mengekspresikan aspirasi politiknya, dimana 

mereka tidak terbatas oleh tempat, waktu, dan biaya (Waller, 2013). 

Yang & DeHart (2016) mengungkapkan bahwa partisipasi politik 

dalam jaringan (daring/ online) yang dilakukan melalui media sosial 

biasanya meliputi aktivitas berbagi opini terkait isu-isu sosial, ekonomi, 

dan politik terkini, dengan lingkaran pertemanan atau kelompok yang 

memiliki kesamaan pandangan dan  merespon politik praktis yang 

dilakukan oleh tokoh politik tertentu, misalnya kampanye dan komunikasi 

dialogis.  

Menurut Morissan (2014), realitas partisipasi politik pada generasi 

muda ini menggeser realitas partisipasi politik generasi sebelumnya. Dulu, 

partisipasi politik diekspresikan dalam bentuk konvensional, seperti boikot 
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langsung atau demonstrasi, maka tindakan politik (political actions) para 

generasi muda dewasa ini dipandang sebagai sesuatu yang baru karena 

tidak pernah terjadi pada masa satu dasawarsa lalu (misalnya, partisipasi 

politik dengan mengajukan petisi daring kepada pemerintah, contoh: petisi 

penangkapan pelaku pembantaian orang utan, petisi mendukung Presiden 

Joko Widodo mengambil alih Freeport dari pengelola asing, mengawal 

kasus Ahok yang didakwa menistakan agama, dan lain sebagainya. 

Menurut Alami (2013), partisipasi politik melalui media sosial 

diyakini dapat menciptakan hubungan emosional antara masyarakat 

dengan elit politik, sehingga mampu menumbuhkan rasa kepercayaan 

antarkedua belah pihak. Apabila hal tersebut berlangsung, maka 

masyarakat tidak akan segan untuk ikut berpartisipasi dalam bidang 

politik, mulai dari beropini hingga menentukan arah pilihan politiknya saat 

pemilihan umum (Pemilu) dilangsungkan. 

Hasil survei yang dilakukan oleh Globalwebindex (2013), di 

kawasan Asia-Pasifik, Indonesia adalah negara yang memiliki pengguna 

internet paling aktif melalui media sosial (79.72%) dibandingkan dengan 

Singapura (63%), Australia (48.8%), dan Jepang (30.1%). Berdasarkan 

data dari Kemenkominfo, pengguna internet saat ini mencapai 63 juta 

orang dengan rincian: 95% menggunakan internet untuk mengakses 

jejaring sosial, situs jejaring sosial yang paling banyak diakses adalah 

facebook dan twitter, dan Indonesia menempati peringkat 4 pengguna 

facebook terbesar setelah USA, Brazil, dan India (Ardiyanti, 2016). 
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Selain itu, satu dari lima orang (20.6%) menggunakan internet 

dalam kehidupan mereka, dan dewasa ini, lebih dari setengan penduduk 

muda Indonesia yang berusia 15-24 tahun telah menggunakan internet 

dalam aktivitas mereka sehari-hari. Sebagian besar kelompok muda ini 

(96.2%) adalah pengguna media sosial (Gallup, 2012).  

Menurut Morissan (2014), banyak politisi yang mulai menyadari 

pentingnya peran media sosial sebagai sarana penunjang untuk 

memperoleh kemenangan dalam pemilu. Pada pemilu tahun 2014, 

diperkirakan ada sekitar 18.3 juta pemilih pemula dari kalangan generasi 

muda berusia antara 17 – 24 tahun yang aktif menggunakan media sosial. 

Media sosial dianggap ampuh untuk menyebarkan konten atau informasi 

politik karena sifatnya yang mudah diakses dimanapun, kapanpun, dan 

oleh siapapun. Keterserapan informasi politik generasi muda melalui  

media sosial diharapkan menjadi bekal bagi mereka agar mengetahui 

sekaligus memahami konstelasi politik terkini. Pada akhirnya, 

pengetahuan politik yang dimiliki dapat disalurkan secara tepat pada saat 

pemilihan umum berlangsung (Morissan, 2014). Sektor ini tentu menjadi 

pasar yang sangat menggiurkan bagi mereka yang akan terjun dalam 

kontestasi Pemilu 2019 mendatang. 

Data survei yang dihimpun oleh Alami (2013) menunjukkan bahwa 

media sosial dengan berbagai bentuknya telah digunakan oleh sebagian 

besar parpol peserta Pemilu 2014. Seperti terlihat pada Tabel 1 di bawah 

ini yang mengambarkan data keterlibatan parpol di media sosial. 



5 
 

 
 

Tabel 1. Data Aktivitas Media Sosial Partai Politik Peserta Pemilu 2014 

Parpol 
Nasional 
Peserta 
Pemilu 
2014 

Website 
resmi 
partai 

Twitter Facebook 

Jumlah 
“Tweets” 

Jumlah 
“Follower

s” 

Jumlah “Like” Jumlah 
“Talking 
about” 

Nasdem Ada 2.148 14.746 11.057 85 
PKB Ada 1.840 2574 - - 
PKS Ada 12.176 52.076 21.449 2.039 

PDI-P Ada - - 35.298 2.265 
Golkar - 10.936 10.553 13.879 75 

Gerindra Ada 18.513 24.991 1.339.002 87.673 
Demokrat Ada 2.137 8.815 3.528 47 

PAN Ada 4.012 2.808 3.793 212 
PPP Ada - - - - 

Hanura Ada 0 462 134.093 6.184 
PBB Ada 129 343 914 28 
PKPI - - - - - 

Sumber: Alami (2013) 

Keseriusan partai politik memanfaatkan media sosial tampak 

dengan dibentuknya tim media oleh setiap partai, misalnya Partai 

Gerindra, Hanura dan Golkar yang telah mempersiapkan tim media daring 

untuk mengelola akun Facebook, Twitter, dan website resmi mereka 

(Antaranews, 2013; Tempo, 2012). Bahkan PDI-P memasukkan isu media 

sosial kedalam Rakernas mereka tahun 2012 lalu (Waspadaonline, 2012). 

Media sosial juga telah digunakan sebagai media kampanye politik. 

Hal ini terlihat dari pengalaman dalam sejumlah Pilkada yang 

menunjukkan kian pentingnya penetrasi melalui media sosial oleh parpol 

maupun tim sukses dalam mengkampanyekan calon kepala daerah yang 

diusungnya. Alhasil, tingkat popularitas para calon kepala daerah semakin 

meroket, khususnya dikalangan kaum muda yang melek teknologi. 
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Dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2012, misalnya, kemenangan 

pasangan Jokowi-Ahok tidak terlepas dari gencarnya kampanye tim 

sukses “Jasmev” (Jokowi-Ahok Social Media Volunteer) dan partai 

pengusungnya melalui berbagai bentuk media sosial, sehingga berhasil 

memperoleh simpati dan meraup suara dari kalangan muda (Antaranews, 

2013). Strategi ini kemudian ditiru oleh tiga pasang calon gubernur DKI 

Jakarta yang bertanding dalam Pilkada 2017 ini, dimana mereka secara 

optimal memanfaatkan peran media sosial untuk menjaring pemilih. 

Banyak cara kampanye yang dilakukan oleh ketiga pasangan calon, mulai 

dari sekedar menulis status di Facebook atau cuitan di Twitter, 

mengunggah gambar meme di Instagram, hingga secara khusus 

membuat video blog (vlog) untuk mengajak masyarakat pengguna media 

sosial melihat serangkaian kegiatan sehari-hari maupun promosi program 

kerja yang diusung.  

Selain dalam Pilkada DKI Jakarta, peningkatan tren partisipasi 

politik sebelumnya dicatat oleh Kota Semarang. Ibukota Provinsi Jawa 

Tengah ini menunjukkan progresivitas angka pemilih yang cukup 

signifikan dengan memperbandingkan data dalam dua Pilkada Walikota 

Semarang di tahun 2010 dan 2015. KPU Kota Semarang menyatakan 

bahwa di tahun 2015, partisipasi pemilih mencapai 65,97%, naik 5,95% 

dibandingkan Pilkada sebelumnya yang hanya mencapai 60,02% (Antara, 

2015). 
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Kenaikan angka partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Semarang 

didominasi oleh kelompok pemilih muda dalam rentang usia 18 – 25 tahun 

(Viva, 2015). Eskalasi menggembirakan ini ditengarai oleh keberhasilan 

KPU dalam memanfaatkan media terkini sebagai saluran sosialisasi dan 

pendidikan politik, yaitu media sosial. Ketepatan strategi ini sejalan 

dengan antusiasme pemilih muda yang aktif menggunakan media sosial 

sebagai sarana komunikasi dan informasi. 

Para pengguna dapat memperoleh berbagai macam informasi 

terkait pasangan calon, seperti latar belakang, visi, dan misi dalam 

kepemimpinan mereka kelak jika terpilih. Selanjutnya, para pemilih dapat 

leluasa melakukan komunikasi dua arah dengan para pasangan calon 

melalui media sosial yang secara khusus dibuat untuk mencerap dan 

merespon aspirasi masyarakat secara langsung. 

Sejarah partisipasi politik kaum muda di Indonesia pun patut untuk 

dicermati sebagai konteks karena partisipasi politik yang mengalami 

pasang-surut. Di tahun-tahun awal terbentuknya Indonesia, peran kaum 

muda dalam konstelasi politik terbilang sangat besar. Tokoh-tokoh 

pemuda yang memiliki andil itu, misalnya Soekarno, Mohammad Hatta, 

Sutan Syahrir, Wikana, Ali Sastroamijoyo, Mohamad Yamin, dan lain-lain, 

yang aktif sebagai anggota atau pengurus partai yang didirikan serta ikut 

terlibat dalam aktivitas pemerintahan.  
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Pasca Soekarno lengser sebagai presiden, Soeharto 

menggantikannya dengan rezim Orde Baru. Menurut Miaz (2012), 

kekuatan bangsa Indonesia, seperti media massa, intelektual, gerakan 

mahasiswa, dan pers dibungkam atau tidak leluasa bergerak 

menyuarakan aspirasi masyarakat selama lebih dari tiga dasawarsa. 

Kebebasan mimbar di kampus senantiasa dibawah pengawasan rezim. 

Kebebasan pers dibelenggu. Seluruh elemen pers dikawal pemerintah 

dan jika muncul wacana atau berita negatif di media massa yang 

dianggap merugikan citra pemerintah, maka izin penerbitan akan 

dibekukan atau bahkan dicabut, seperti Tempo, Ekspres, Koran Indonesia 

Raya, Sinar Harapan, dan sebagainya.  

Selepas pemilu 1997, masyarakat mulai berani menampakkan 

kekuatan untuk melawan pemerintah, yakni dengan isu utama bahwa 

pemerintah orde baru ialah rezim yang penuh dengan praktek KKN. 

Masyarakat kampus yang terdiri dari para mahasiswa dan cendekiawan 

mulai menyusun kekuatan besar untuk menggulingkan Soeharto (Miaz, 

2012). Puncak kegeraman masyarakat ketika Soeharto dilantik oleh 

parlemen setelah pemilu 1997 sebagai presiden ketujuh kalinya berturut-

turut. Ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, DPR, dan MPR 

secara cepat menyulut gerakan reformasi yang secara tegas menuntut 

dilakukannya reformasi total disegala bidang, termasuk “membersihkan” 

unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dinilai sangat sarat dengan 

maraknya praktek KKN (Miaz, 2012). 
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 Pasca reformasi, fenomena perkembangan teknologi yang masif 

membuka peluang masyarakat menerima arus informasi dengan cepat, 

sehingga memudahkan mereka berkomunikasi dengan sesamanya secara 

bebas, termasuk mendiskusikan masalah politik (Miaz, 2012). Sejalan 

dengan perubahan yang terjadi di dunia, keadaan seperti itu juga melanda 

Indonesia terutama setelah reformasi berlangsung. Namun, keberadaan 

media-media tradisional nyatanya tidak cukup mampu menarik generasi 

muda untuk “melek politik” hingga di pertengahan tahun 2000-an, 

kemunculan Facebook sebagai media sosial membangkitkan animo kaum 

muda untuk ikut-serta “bersuara”, seperti beropini, mengkritisi, maupun 

berdialog dengan tokoh-tokoh politik tertentu.  

Selain di Indonesia, pengalaman di sejumlah negara menunjukkan 

adanya indikasi akan kontribusi media sosial dalam aktivitas politik, 

termasuk partisipasi politik masyarakat Di Amerika Serikat, bertepatan 

dengan momentum pemilihan presiden di tahun 2008, kampanye para 

calon presiden gencar dilakukan melalui penggunaan platform media 

sosial, seperti Twitter, Facebook, dan Youtube, dengan menyasar para 

pengguna yang sebagian besar berasal dari kelompok usia 18-35 tahun, 

sehingga mereka diasumsikan sebagai kelompok pemilih potensial 

(Stieglitz & Dang-Xuan, 2012; Paletz, Owen, & Cook, 2015; Yang & 

DeHart, 2016).   
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Efektivitas penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye para 

calon presiden Amerika Serikat di tahun 2008 berlanjut di tahun 2012. 

Obama bahkan mengalokasikan dana yang tidak sedikit untuk 

mempromosikan diri dan program kerjanya sebagai calon presiden 

Amerika Serikat melalui media sosial, khususnya Facebook, Twitter, 

Youtube, dan Pinterest dengan tujuan menjaring pemilih yang secara aktif 

menggunakan media sosial mereka untuk posting, berkomentar, atau 

video-sharing (Paletz, Owen, & Cook, 2015). 

Situs jejaring sosial juga digunakan sebagai sarana memobilisasi 

individu melakukan protes di berbagai tempat, contohnya demonstrasi 

pemuda London tahun 2011 karena tingkat pengangguran yang tinggi di 

kalangan mereka, protes masyarakat Iran pasca kembali terpilihnya 

Mahmoud Ahmadinejad sebagai presiden (Carlisle & Patton, 2013), dan 

munculnya gerakan sosial rakyat Mesir yang memprotes pemerintahan 

Presiden Hosni Mobarak selama tiga dekade hingga menyebabkan akses 

seluruh media sosial ditutup selama lima hari (Yang, 2013). 

Tren meningkatnya partisipasi politik dikarenakan berbagai faktor, 

baik yang berasal dari luar diri individu (eksternal), misalnya konstelasi 

politik negara, maupun dalam diri individu (internal), seperti keinginan dan 

kebutuhan seseorang untuk ikut serta dalam proses maupun aktivitas 

politik (Fitriah, 2014).  
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Kesadaran akan pentingnya peran warga negara dalam 

menunaikan hak dan kewajibannya tidak hanya berhenti pada taraf 

pengetahuan (kognitif), melainkan juga harus tumbuh menjadi keyakinan 

bahwa dirinya dapat mempengaruhi proses politik negaranya dan 

keyakinan bahwa akan lebih bermanfaat jika dirinya turut melakukan tugas 

kewarganegaraannya. Keyakinan ini disebut sebagai political efficacy 

(Craig & Maggioto, dalam Zimmerman, 1989; Fitriah, 2014). 

Pada dasarnya, konsep efikasi politik tidak dapat dipisahkan dari 

konsep efikasi diri, yakni keyakinan individu mengenai 

kemampuan dirinya dalam melakukan tugas atau tindakan yang 

diperlukan untuk mencapai hasil tertentu (dalam konteks politik) (Bandura, 

dalam Zimmerman, 1989). Menurut Sohl (2014), (self) efikasi politik 

merupakan kualitas diri yang penting bagi tiap individu. Bukan hanya 

sebagai sarana untuk mendorong partisipasi politik, melainkan juga 

membuat seseorang menjadi percaya diri dan siap mengambil tindakan 

untuk mengubah keadaan bila ditemukan hal-hal yang salah dalam 

masyarakat. 

Catellani (dalam Matulessy & Samsul, 2013) menemukan bahwa 

efikasi politik atau rasa berperan dalam bidang politik mempengaruhi 

aktivitas politik yang dilakukan. Dikalangan mahasiswa sebagai kaum 

muda, partisipasi politik dipengaruhi oleh orientasi politik yang terdiri dari 

toleransi politik dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan efikasi 

politik (political efficacy) (Muluk, 2010). 
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Dalam perspektif tradisional, efikasi politik diartikan sebagai 

persepsi yang dimiliki seseorang tentang dirinya dan kemampuannya 

untuk mempengaruhi politik pada situasi tertentu (Matulessy & Samsul, 

2013). Rosenbaum (dalam Matulessy & Samsul, 2013) menyebutkan 

bahwa budaya politik tidak hanya merujuk pada orientasi kolektif 

masyarakat terhadap unsur-unsur dasar dalam sistem politik, yang disebut 

pendekatan sistem (systemic approach), namun juga terkonsentrasi pada 

individu (individual approach), sehingga budaya politik merupakan fokus 

kajian psikologis atau dengan kata lain berkaitan dengan cara-cara 

individu melihat sistem politik, seperti apa yang seseorang pikir dan 

rasakan tentang simbol, lembaga dan aturan yang ada dalam tatanan 

politik dan bagaimana pula individu tersebut meresponnya. Lebih lanjut, 

Rosenbaum (dalam Matulessy & Samsul, 2013) mendefinisikan efikasi 

politik sebagai perasaan bahwa tindakan politik individu memiliki atau 

dapat menghadirkan pengaruh atas proses politik.   

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa efikasi politik memiliki 

hubungan yang sangat kuat dengan partisipasi politik, baik pada kelompok 

dewasa (Caprara, Vecchione, Capanna, & Mebane, 2009), maupun pada 

remaja (Beaumont, Colby, Ehrlich, & Purta, 2006; Beaumont, 2011; Levy, 

2013). Individu dengan keyakinan tinggi terhadap kapasitas atau 

kemampuannya untuk ikut-serta dalam aksi politik diartikan bahwa ia aktif 

dalam partisipasi politik, sehingga masyarakat yang memiliki efikasi politik 

tinggi, maka akan tinggipula partisipasi politiknya.  
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Partisipasi individu dalam bidang politik juga merupakan hasil dari 

trust atau rasa percaya mereka terhadap komponen-komponen sistem 

politik yang berlaku saat ini (political trust) (Matulessy & Samsul, 2013). 

Political trust atau kepercayaan politik dalam sebuah masyarakat 

merefleksikan kualitas nilai budaya politik tertentu. Budaya politik 

demokratis memberikan tendensi pada partisipasi politik. Kepercayaan 

politik merupakan harapan masyarakat (public expectation) terhadap 

seorang pemimpin untuk merespon, mengagregasikan serta 

mengartikulasikan tuntutan, dan aspirasi masyarakat (Matulessy & 

Samsul, 2013). Kepercayaan yang dimaksud ialah penilaian individu 

terhadap pemerintah atau sistem politik apakah dapat dipercaya atau 

tidak.  

Kepercayaan politik menyangkut pandangan individu tentang hal-

hal yang dihasilkan oleh sebuah sistem, seperti politisi, sistem politik, dan 

institusi-institusi serta merupakan orientasi evaluatif masyarakat terhadap 

sistem politik atau bagian dari sistem tersebut berdasarkan pada harapan 

normatif (Colquitt, Scott, & LePine, 2007; Hetherington, 1998). Oleh 

karena itu, orientasi evaluatif yang baik terhadap sistem politik akan 

mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif di dalam konstelasi 

demokrasi dalam menggunakan hak-haknya sebagai warga negara. 

Gamson (dalam Kim & Kim, 2008) menjelaskan bahwa didalam 

kepercayaan politik, terdapat suatu ekspektasi bahwa pemerintah 

bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Individu yang memiliki 
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kepercayaan politik akan cenderung memiliki tingkat partisipasi politik 

(Bourne, 2010), sedangkan kepercayaan politik yang mati oleh sistem 

politik akan memupuk radikalisme dan emosionalitas massa (Matulessy & 

Samsul, 2013). 

 Individu dengan efikasi politik dan kepercayaan politik yang tinggi 

pada pemerintah berkorelasi dengan tingginya intensi untuk mengikuti 

pemilu (Kahne & Westheimer, 2006; Sharoni, 2012). Mereka yang pada 

umumnya puas dengan kinerja para pegawai negeri dan pejabat terpilih, 

cenderung menggunakan layanan yang disediakan pemerintah dan 

memiliki pengetahuan politik yang baik (Sharoni, 2012). Secara 

keseluruhan, individu dalam kelompok ini juga memiliki keyakinan serta 

kepercayaan yang tinggi pula pada lembaga dewan dan mendukung 

kelangsungan kinerja pemerintah. Apalagi, individu ini diberdayakan untuk 

berpartisipasi dalam politik melalui keterlibatan mereka secara langsung 

sebagai bagian dari agen pemerintahan (Sharoni, 2012). 

 Menurut Matulessy & Samsul (2013), mahasiswa merupakan 

kelompok masyarakat yang paling lama mengalami pendidikan, dimana 

telah mengalami proses sosialisasi politik terpanjang diantara angkatan 

muda. Partisipasi mahasiswa selalu muncul ketika terjadi persoalan yang 

merugikan rakyat melalui gerakan demonstrasi atau unjuk rasa. Gerakan 

mahasiswa selalu muncul dan menentang kebijakan-kebijakan pemerintah 

yang tidak berpihak pada nasib rakyat. Hal tersebut membuktikan bahwa 
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mahasiswa merupakan individu yang merasa dirinya mampu berperan 

dan mempengaruhi sistem politik yang ada.  

 Secara konkrit, perasaan berperan tersebut diwujudkan melalui 

partisipasi dalam demonstrasi menentang kebijakan-kebijakan pemerintah 

yang merugikan rakyat. Menurut (Sharoni, 2012), tren partisipasi politik 

pada mahasiswa tidak berhenti hanya pada skup tradisional saja 

(demonstrasi atau unjuk rasa), melainkan juga mulai merambah pada 

penggunaan media daring (dalam jaringan) seperti internet yang 

memudahkan “pergerakan” mereka bergerak lebih luas, mudah, dan 

cepat. Beberapa aktivitas partisipasi politik konkret yang dilakukan, 

misalnya menggalang petisi atau dukungan/ penolakan terhadap isu-isu 

terkini, mengkritisi kondisi sosial-ekonomi melalui wacana media sosial, 

berkomunikasi dengan pemerintah secara langsung lewat akun media 

sosial yang dimiliki, dan lain-lain. 

 Berdasarkan uraian hasil penelitian dan fakta-fakta tersebut, maka 

peneliti tertarik untuk lebih jauh mengetahui bagaimana hubungan antara 

efikasi politik dan kepercayaan politik dengan partisipasi politik daring 

pada mahasiswa pengguna media sosial di Kota Semarang. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah, maka beberapa 

rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Adakah hubungan antara efikasi politik dan kepercayaan politik dengan 

partisipasi politik daring pada mahasiswa pengguna media sosial di 

Kota Semarang? 

2. Adakah hubungan antara efikasi politik dengan partisipasi politik daring 

pada mahasiswa pengguna media sosial di Kota Semarang? 

3. Adakah hubungan antara kepercayaan politik dengan partisipasi politik 

daring pada mahasiswa pengguna media sosial di Kota Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara efikasi 

politik dan kepercayaan politik dengan partisipasi politik daring pada 

mahasiswa pengguna media sosial di Kota Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi 

untuk bidang ilmu psikologi secara umum dan secara khusus 

psikologi sosial, utamanya pengembangan konsep psikologi politik 

tentang efikasi politik, kepercayaan politik, dan partisipasi politik 

daring yang dewasa ini perlu dikaji secara intensif karena pergeseran 
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pola pertukaran sistem informasi yang semakin mutakhir secara 

daring (dalam jaringan).  

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

efektif kepada peneliti, praktisi, atau pemerhati kajian psikologi 

politik, terutama terkait efikasi, kepercayaan, dan partisipasi politik 

daring dan hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi serta 

hubungan antara ketiga variabel tersebut. 

 

 

 


