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BAB V 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 
 
A. Uji Asumsi 

 
Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, selanjutnya peneliti 

melakukan uji asumsi sebagai langkah pengujian awal untuk mengetahui 

apakah data penelitian memenuhi persyaratan guna dilakukan tahap 

analisis selanjutnya. Ada tiga macam uji asumsi yang dilakukan dalam 

penelitian ini, yaitu uji normalitas, uji linearitas, dan uji multikolinearitas.  

1. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

distribusi data penelitian. Teknik analisis uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan alat 

bantu program komputer SPSS versi 21. Kaidah yang digunakan untuk 

mengetahui normal tidaknya data adalah jika nilai p>0,05 maka sebaran 

dikategorikan normal. Berdasarkan hasil uji normalitas pada ketiga 

variabel penelitian, didapatkan hasil bahwa uji normalitas data variabel 

partisipasi politik daring menunjukkan nilai K-S Z = 1,178 dengan 

signifikansi sebesar 0,125 (p>0,05), uji normalitas data variabel efikasi 

politik menunjukkan nilai K-S Z = 1,227 dengan signifikansi sebesar 0,098 

(p>0,05), dan hasil uji normalitas pada variabel kepercayaan politik 
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menunjukkan nilai K-S Z = 1,334 dengan signifikansi sebesar 0,057 

(p>0,05). Oleh karena nilai signifikansi ketiga data variabel > 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa ketiga data yang diuji pada penelitian ini 

dikategorikan berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas data 

penelitian selengkapanya dapat dilihat pada lampiran uji normalitas. 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas merupakan salah satu syarat yang dilakukan dalam 

analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah tiga variabel yang sudah ditetapkan dalam hal ini,, 

yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen memiliki 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Simpulan data dapat  

dikatakan linear apabila memiliki taraf signifikansi linearitas lebih kecil dari 

0,05 (p<0,05). Hasil uji linearitas antara variabel partisipasi politik daring 

dengan variabel efikasi politik menunjukkan nilai F-linear = 0,000 dengan 

signifikansi sebesar 0,991 (p>0,05), sedangkan uji linearitas antara 

variabel partisipasi politik daring dengan kepercayaan politik mendapatkan 

nilai F-linear = 10,600 dengan signifikansi sebesar 0,001 (p<0,05). Dari 

kedua hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa antara variabel 

partisipasi politik daring dengan efikasi politik memiliki hubungan yang 

tidak linear, sedangkan antara variabel partisipasi politik daring dengan 

kepercayaan politik memiliki hubungan yang linear. Hasil pengujian 

linearitas secara lengkap dapat dilihat pada lampiran uji linearitas. 
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3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yakni hubungan linear 

antarvariabel independen dalam model regresi. Pengujian linearitas dapat 

dilakukan dengan menguji nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada model 

regresi. Apabila diperoleh skor VIF > 5, maka variabel-variabel tersebut 

mempunyai persoalan multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji 

multikolinearitas antara variabel efikasi politik dan kepercayaan politik, 

diperoleh hasil bahwa nilai VIF sebesar 1,302 atau < 5, sehingga dapat 

dikatakan antara kedua variabel tersebut tidak terdapat persoalan 

multikolinearitas. 

 
B. Uji Hipotesis 

1. Hipotesis Mayor 

Hipotesis mayor yang akan diuji dalam penelitian ini adalah ada 

hubungan antara efikasi politik (X1) dan kepercayaan politik (X2) dengan 

partisipasi politik daring mahasiswa (Y). Pengujian terhadap hipotesis ini 

dilakukan menggunakan teknik analisa regresi dua prediktor dengan 

bantuan SPSS versi 21. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai 

Rx1,2y sebesar 0,228 dan nilai F sebesar 3,664 dengan p = 0,028 

(p<0,05). Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

efikasi politik dan kepercayaan politik dengan partisipasi politik daring 

pada mahasiswa pengguna media sosial. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa hipotesis mayor yang diajukan dalam penelitian ini diterima. 
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2. Hipotesis Minor 

Pada penelitian ini, hipotesis minor yang pertama adalah “ada 

hubungan positif antara efikasi politik dengan partisipasi politik daring 

pengguna media sosial dewasa awal di Kota Semarang”, yang berarti 

bahwa semakin tinggi efikasi politik mahasiswa, maka semakin tinggi pula 

partisipasi politik daring yang dilakukan, begitupun sebaliknya, semakin 

rendah efikasi politik mahasiswa, maka semakin rendah pula partisipasi 

politik daring yang dilakukan”. Berdasarkan hasil analisis hubungan antara 

variabel efikasi politik dengan partisipasi politik daring, diketahui bahwa 

nilai rx1y sebesar 0,001 dengan signifikansi 0,995 (p>0,05). Kesimpulan 

yang dapat ditarik dari hasil tersebut adalah “tidak ada hubungan positif 

signifikan antara efikasi politik dengan partisipasi politik daring pada 

mahasiswa pengguna media sosial di Kota Semarang”, sehingga hipotesis 

minor pertama yang diajukan dalam penelitian ini ditolak.  

Hipotesis minor kedua dalam penelitian ini adalah “ada hubungan 

positif antara kepercayaan politik dengan partisipasi politik daring 

mahasiswa pengguna media sosial”, dimana semakin tinggi kepercayaan 

politik mahasiswa, maka semakin tinggi pula partisipasi politik daring yang 

dilakukan, begitupun sebaliknya, semakin rendah kepercayaan politik 

mahasiswa, maka semakin rendah pula partisipasi politik yang dilakukan. 

Hasil analisis menunjukkan nilai rx2y = 0,200 dengan signifikansi 0,019 

(p<0,05). Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis ini adalah “ada 

hubungan positif signifikan antara kepercayaan politik dengan partisipasi 
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politik daring pada mahasiswa pengguna media sosial di Kota Semarang”, 

sehingga hipotesis minor yang kedua yang diajukan dalam penelitian ini 

diterima.  

3. Koefisien Determinasi 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS for Windows 

21.0, diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,052. Koefisien ini 

diartikan bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel efikasi 

politik dan kepercayaan politik terhadap partisipasi politik daring pada 

mahasiswa adalah sebesar 5,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

varian lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 

 

C. Analisis Deskriptif 

Data analisis deskriptif berguna untuk mengetahui tingkat 

partisipasi politik daring, efikasi politik dan kepercayaan politik mahasiswa 

pengguna media sosial di Kota Semarang. Berdasarkan hasil analisis 

deskriptif, diketahui gambaran umum skor variabel efikasi politik, 

kepercayaan politik, dan partisipasi politik daring. Gambaran umum skor 

penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 12. Gambaran umum skor variabel penelitian 

Variabel Minimum Maximum Mean 

Partisipasi politik 

daring 

76 19 39,10 

Efikasi politik 56 14 36,74 

Kepercayaan politik 104 26 69,04 
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Selanjutnya, berdasarkan skor-skor tersebut, langkah selanjutnya 

adalah membuat kategorisasi. Kategorosasi berfungsi untuk 

menempatkan individu kedalam kelompok-kelompok yang terpisah secara 

berjenjang menurut kontinum atribut yang diukur. Peneliti menetapkan 

lima kategorisasi yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

 
Interval = skor tertinggi variabel – skor terendah variabel 

Jumlah kategori 

 
1. Variabel Partisipasi Politik Daring 

Dari hasil perhitungan skala partisipasi politik daring, diperoleh data 

skor tertinggi adalah 76 dan skor terendah 19. 

Interval = 76-19 = 14,2 dibulatkan menjadi 14 
           4 
Hasil perhitungan interval digunakan untuk membuat distribusi 

frekuensi sesuai kategori jawaban skala partisipasi politik daring. Berikut 

tabel deskripsi partisipasi politik daring. 

Tabel 13. Deskripsi Partisipasi Politik Daring 

Interval Kategori  Frekuensi  % Rata-rata 

62-76 Sangat Tinggi - -  
47-61 Tinggi 24 17,53  
32-46 Rendah 85 62,04 39,10 
19-31 Sangat 

Rendah 
28 20,43  

Total  137 100  

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata subjek 

penelitian berada pada kategori rendah yang ditandai dengan skor rata-

rata partisipasi politik daring sebesar 39,10 dan berada pada kategori 

rendah. 
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Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum mahasiswa 

pengguna media sosial di Kota Semarang memiliki kecenderungan 

melakukan partisipasi politik daring tergolong pada kategori rendah. 

2. Variabel Efikasi Politik 

Hasil penelitian mengenai efikasi politik mahasiswa berdasarkan 

skala diperoleh data skor tertnggi adalah 56 dan skor terendah 14. 

Interval = 56-14 = 10,5 dibulatkan menjadi 10 
                  4 
Hasil perhitungan interval digunakan untuk membuat distribusi 

frekuensi sesuai kategori jawaban skala efikasi politik. Berikut tabel 

deskripsi efikasi politik. 

Tabel 14. Deskripsi Efikasi Politik 

Interval Kategori  Frekuensi  % Rata-rata 

46-56 Sangat Tinggi 6 4,39  
35-45 Tinggi 81 59,12  
23-34 Rendah 50 36,49 36,74 
14-22 Sangat 

Rendah 
- -  

          Total   137 100  

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata subjek penelitian 

berada pada kategori rendah yang ditandai dengan skor mean efikasi 

politik yang diperoleh sebesar 36,74 dan berada pada kategori tinggi. Hal 

ini mengindikasikan bahwa secara umum efikasi politik daring pada 

mahasiswa pengguna media sosial di Kota Semarang berada pada 

kategori tinggi. 

 

 

 



83 
 

3. Variabel Kepercayaan Politik 

 Hasil penelitian mengenai kepercayaan politik mahasiswa 

berdasarkan skala diperoleh data skor teringgi adalah 104 dan skor 

terendah adalah 26. 

Interval = 104-26 = 19,5 dibulatkan menjadi 19 
                  4 
Hasil perhitungan interval digunakan untuk membuat distribusi 

frekuensi sesuai kategori jawaban skala kepercayaan politik. Berikut tabel 

deskripsi kepercayaan politik. 

Tabel 15. Deskripsi Kepercayaan Politik 

Interval Kategori  Frekuensi  % Rata-rata 

85-104 Sangat tinggi - -  
65-84 Tinggi  100 72,99  
45-64 Rendah 37 27,01 69,04 
26-44 Sangat 

Rendah  
- -  

Total    100  

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata subjek penelitian 

berada pada kategori tinggi yang ditandai dengan skor mean kepercayaan 

politik sebesar 69,04 dan berada pada kategori tinggi. Hal ini 

mengindikasikan bahwa secara umum kepercayaan politik daring 

mahasiswa pengguna media sosial di Kota Semarang tergolong pada 

kategori tinggi. 

 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian, diperoleh hasil bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara efikasi politik, kepercayaan politik, 

partisipasi politik daring pada mahasiswa pengguna media sosial.  
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Hasil ini ditunjukkan dengan nilai korelasi R sebesar 0,228 dan F 

sebesar 3,664 dengan nilai p = 0,028 (p<0.05). Dari hasil tersebut 

diketahui bahwa kedua prediktor secara simultan memiliki hubungan 

dengan variabel dependen. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi 

politik daring sebagai variabel dependen dipengaruhi oleh efikasi politik 

dan kepercayaan politik. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa partisipasi politik daring 

mahasiswa secara signifikan dipengaruhi oleh faktor efikasi politik 

(Gallego & Oberski, 2012; Matulessy & Samsul, 2013) dan kepercayaan 

politik (Bourne, 2010). Kendati demikian, kedua variabel prediktor tersebut 

tidak cukup besar dalam menyumbang pengaruh terhadap variabel 

kriterium. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,059 yang berarti bahwa pengaruh kombinasi variabel efikasi 

politik dan kepercayaan politik terhadap partisipasi politik daring pada 

mahasiswa hanya sebesar 5,9%, sedangkan sisanya sebesar 94,1% 

dipengaruhi oleh varian lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa tidak ada 

korelasi positif antara efikasi politik dengan partisipasi politik daring atau 

dalam kata lain, semakin tinggi efikasi politik yang dimiliki oleh 

mahasiswa, tidak selalu diikuti oleh tingginya tingkat partisipasi politik 

daring, demikian pula sebaliknya bahwa semakin rendah efikasi politik 

mahasiswa, tidak selalu mengindikasikan rendahnya tingkat partisipasi 

politik daring. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian bahwa 
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seseorang yang memiliki pemahaman, perasaan mampu atau merasa 

kompeten melakukan tindakan, berperan memberi kontribusi, dan 

memberi pengaruh kedalam sistem politik yang ada serta yakin bahwa 

sistem politik berlaku responsif terhadap tuntutan politik, akan 

mengarahkan keinginannya untuk ikut dalam partisipasi politik (Matulessy 

& Samsul, 2013; Hoffman & Thomson, 2009; Karp & Banducci, 2008; 

Nurcahya & Mulyana, 2017).  

Menurut Milbrath (dalam Kharisma, 2016), ada empat faktor utama 

yang mendorong mahasiswa untuk melakukan partisipasi politik daring, 

yaitu (1) adanya perangsang, yaitu pencetus seseorang untuk berperilaku. 

Perangsang dapat berupa referensi gagasan atau realitas sosial yang 

dirasakan oleh individu maupun orang lain, (2) kepribadian, yakni 

seseorang memiliki kepedulian besar terhadap problem sosial, politik, dan 

ekonomi, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik, (3) karakteristik 

sosial seseorang, yaitu menyangkut status sosial, ekonomi, kelompok, 

ras, etnis, dan agama. Lingkungan sosial mempengaruhi persepsi, sikap, 

dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Individu yang berasal dari 

lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai 

keterbukaan, kejujuran, dan keadilan tentu juga akan memperjuangkan 

tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik, (4) faktor situasi atau 

lingkungan politik itu sendiri, lingkungan politik yang kondusif membuat 

orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam 

lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan 
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nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik dibandingkan dalam 

lingkungan politik totaliter. 

 Tingkat partisipasi politik daring mahasiswa juga ditentukan oleh 

persepsi individu terhadap fenomena politik yang terjadi (Rahayu & 

Wijaya, 2017). Persepsi individu terbentuk dari frame of reference atau 

kerangka pengetahuan yang dimiliki atau dipengaruhi dari pendidikan, literasi, 

penelitian, dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dimiliki seseorang dapat 

dilihat dari sumber-sumber informasi yang diterima. Hal tersebut jelas 

mempengaruhi aspek kognitif atau pengetahuan mereka. Hasil penelitian 

Rahayu & Wijaya (2017) tentang kasus citra politik calon presiden dan wakil 

presiden pemilu 2014 menyatakan bahwa mahasiswa sebagai responden 

penelitian tidak menerima berita-berita yang disajikan media massa maupun 

media sosial begitu saja, melainkan mengkaji dan menyeleksi kebenaran-

kebenaran berita yang disajikan melalui pengetahuan mereka yang 

didapatkan dari berbagai macam sumber informasi, seperti televisi, koran, 

internet, diskusi organisasi, diskusi perkuliahan, diskusi bersama keluarga, 

maupun teman-teman. 

 Menurut Yustiningrum & Ichwanuddin (2015), orientasi terhadap isu 

atau tema merupakan prediktor kuat terhadap partisipasi politik daring pada 

mahasiswa. Isu-isu khusus hanya dapat mempengaruhi perilaku politik 

apabila memenuhi tiga persyaratan: (1) isu tersebut dapat ditangkap oleh 

warganet, (2) isu tersebut dianggap penting oleh warganet, (3) warganet 

dapat menggolongkan posisinya terhadap isu tersebut, baik positif maupun 

negatif. Sejak tahun 1970-an, isu dalam studi dinamika politik dibedakan 
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menjadi dua, yaitu position issues dan valence issues (Yustiningrum & 

Ichwanuddin, 2015). Position issues merupakan isu dimana partai atau politisi 

mewakili posisi dan memiliki tujuan yang bukan hanya berbeda, tetapi juga 

bertentangan (Yustiningrum & Ichwanuddin, 2015). Salah satu contohnya 

adalah soal pro dan kontra membahas politik di tempat ibadah. Sementara 

itu, valence issues tidak menyangkut perbedaan tujuan, melainkan hanya 

cara untuk mencapai tujuan tersebut (Yustiningrum & Ichwanuddin, 2015). 

Sebagai contoh, semua partai politik pasti sepakat untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, termasuk buruh, tetapi masing-masing partai akan 

memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana peningkatan 

kesejahteraan tersebut dicapai.  

Berdasarkan hasil penelitian dari Bratton (2009), partisipasi politik 

daring pada mahasiswa dapat dipengaruhi oleh faktor kepuasan terhadap 

demokrasi. Selain itu, minat politik (political interest) juga menjadi faktor 

yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik daring mahasiswa (Wang, 

2007). Faktor usia, jenis kelamin, pengetahuan politik, dan kesadaran 

politik juga menjadi variabel lain yang dapat memberi pengaruh terhadap 

partisipasi politik daring (Sharoni, 2012). 

Karp & Banducci (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

tingginya efikasi politik masyarakat selalu dilihat sebagai kebutuhan atas 

kestabilan kehidupan demokrasi di sebuah negara karena efikasi politik 

masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung proses demokrasi, atau 

sebaliknya, efikasi politik yang kurang (less efficacious) akan berdampak 

menurunnya probabilitas partisipasi politik, begitu pula sebaliknya (Karp & 
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Banducci, 2008). Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan apa yang 

dikemukakan oleh Helal & Abo Hamza (2015) bahwa efikasi politik bukan 

menjadi faktor dominan yang dapat memprediksi tinggi atau rendahnya 

partisipasi politik daring di kalangan mahasiswa, melainkan faktor budaya 

(kultural), situasional, dan karakteristik individu.  

Secara deskriptif, tingkat efikasi politik mahasiswa digambarkan 

berada pada kisaran mean 36,74 dan masuk dalam kategori tinggi. 

Apabila temuan ini dikaitkan dengan temuan-temuan terdahulu, maka 

seharusnya memungkinkan jika tingkat partisipasi politik daring 

mahasiswa tinggi sebagai pengaruh dari tingkat efikasi politik yang tinggi 

pula. Akan tetapi, rendahnya partisipasi politik daring pada mahasiswa 

berkaitan dengan learned helplessness yang dialaminya (Rahayu & 

Wijaya, 2017). Learned helplessness merupakan perubahan performa 

berupa kinerja yang memburuk setelah mengalami kegagalan yang 

berulang-ulang karena keyakinan bahwa hasil yang diperoleh tidak ada 

hubungannya (independen) dengan usaha, melainkan dipengaruhi oleh 

faktor eksternal (misalnya kemampuan yang dimiliki seseorang atau 

ketidakberuntungan) (Rahayu & Wijaya, 2017). Jadi, keyakinan akan 

ketiadaan kendali yang dapat dipegang oleh generasi muda ini tidak 

hanya membuat mereka berpikir bahwa suara atau gagasan mereka 

melalui media virtual tidak akan membuat perubahan pada negara, namun 

mereka juga akan berpikir bahwa perubahan negara tidak akan terjadi, 

baik jika turut memberikan gagasan atau tidak.  
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Ada beberapa alasan hipotesis minor pertama dalam penelitian ini 

ditolak, antara lain alat ukur yang kurang valid, teori untuk penyusunan 

hipotesis yang sudah kadaluarsa serta kondisi kancah penelitian yang 

mungkin sangat jauh berbeda dengan kondisi teoretis yang dipergunakan 

(Wismanto, 2006). Kemungkinan penyebab ditolaknya hipotesis yang 

peneliti amati ialah perbedaan kondisi kancah penelitian dengan kondisi 

teoretis yang dipakai. Sebagian besar hasil penelitian terkait faktor 

pendorong tingginya partisipasi politik daring mahasiswa diindikasikan 

oleh peran efikasi politik didalamnya bersumber dari teori dan hasil 

penelitian luar negeri. Jika dibandingkan dengan kondisi di dalam negeri, 

efikasi politik yang tinggi tidak selalu dapat memprediksi tingginya 

partisipasi politik daring mahasiswa pula dikarenakan ada kemungkinan 

perbedaan nilai-nilai personal, budaya, kondisi sosial-politik, faktor 

demografis, dan lain sebagainya yang berbeda antara di Indonesia 

dengan negara lain. Perlu dilakukan kajian mendalam tentang efikasi 

politik sekaligus tempat dimana teori tersebut diberlakukan.  

 Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif 

dan signifikan antara kepercayaan politik dan partisipasi politik daring 

pada mahasiswa. Artinya, semakin tinggi kepercayaan politik mahasiswa, 

maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi politik daringnya. Begitu pun 

sebaliknya, semakin rendah kepercayaan politik pada mahasiswa, maka 

semakin rendah pula tingkat kepercayaan politik daring yang 
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dilakukannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa selain 

dipengaruhi oleh efikasi politik, tingginya partisipasi politik juga didorong 

oleh faktor kepercayaan politik yang tinggi pula (Wahyudi, et al., 2013; 

Bourne, 2010; Valenzuela et al., 2009).  

 Kepercayaan politik merupakan pandangan individu tentang hal-hal 

yang dihasilkan oleh sebuah sistem, seperti politisi, institusi, dan sistem 

politik. Ketika individu memiliki kepercayaan politik yang tinggi, maka ia 

bersedia menerima resiko atas pilihan yang dilakukan berdasarkan 

harapan positif terhadap proses politik (Wahyudi, et al., 2013). Individu 

yang memiliki ekspektasi positif terhadap proses politik cenderung akan  

melibatkan dirinya dalam berbagai aktivitas atau kegiatan yang dihasilkan 

dari proses politik, seperti berinteraksi dengan pemimpin politik, 

menandatangani petisi, terlibat dalam proses penyusunan kebijakan 

publik, dan menulis gagasan atau kritik terhadap pemerintah.  

 Kepercayaan politik mahasiswa digambarkan berada pada mean 

69,04 kategori tinggi. Hal Ini menandakan mahasiswa memiliki 

kepercayaan politik yang tinggi bahwa dirinya percaya kinerja dan 

performansi lembaga politik telah bekerja dengan baik untuk kepentingan 

rakyat. Menurut Askvik et al. (2011), ketika individu memiliki kepercayaan 

terhadap lembaga atau institusi politik, maka individu akan cenderung 

mendukung kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut. 

 Kepercayaan politik mahasiswa akan tumbuh terhadap lembaga 

politik yang mampu menjalankan perannya dengan baik. Mahasiswa 
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merupakan kelompok muda yang memiliki idealisme dan harapan yang 

tinggi terhadap perubahan sosial politik yang lebih baik bagi masyarakat. 

Kepercayaan politik yang rendah terhadap lembaga-lembaga politik yang 

ada akan diwujudkan melalui partisipasi dalam gerakan mahasiswa 

(konvensional), dimana gerakan mahasiswa merupakan tindakan yang 

dilakukan untuk memberi respon atau reaksi atas kondisi tertentu (realitas 

sosial) di masyarakat (Matulessy & Samsul, 2013). Pergeseran tren 

partisipasi politik tradisional menuju daring juga ikut mewarnai paradigma 

bahwa taraf kepercayaan politik mahasiswa dilihat melalui aktivitas 

partisipasi politiknya melalui penggunaan internet atau media sosial yang 

ditunjukkan dengan penyampaian protes pada pemerintah lewat jejaring 

sosial, penyampaian pujian atau dukungan terhadap kebijakan pemerintah 

melalui internet, debat atau diskusi terbuka dengan para pengguna media 

sosial, dan lain sebagainya (Sharoni, 2012).  

 Hal yang sama dikemukakan oleh Jasper (2003) yang mengatakan 

bahwa kepercayaan pada sistem politik akan mempengaruhi perilaku 

politik, terutama mengurangi keinginan untuk protes. Kepercayaan pada 

sistem politik akan mengarah pada dukungan politik berupa kepuasan 

pada kebijakan pemerintahan maupun sikap positif masyarakat pada 

sistem politik yang ada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingginya 

kepercayaan politik (political trust) akan menyebabkan meningkatnya 

partisipasi politik daring pada mahasiswa. 
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 Menurut Antara (2015), di tengah menurunnya kepercayaan 

masyarakat global terhadap negaranya, indeks Indonesia justru 

mengalami kenaikan terhadap empat institusi, yaitu pemerintah, bisnis, 

media dan lembaga masyarakat, terutama pada kelompok berusia 20-30 

tahun. Kredibilitas keempat institusi, khususnya pemerintah, ditengarai 

oleh kemampuan dalam mengelola atau menarasikan isu-isu sosial, 

politik, dan ekonomi global secara moderat (Antara, 2015). Banyak politisi 

mengejar atensi dalam kelompok generasi muda dengan mendengarkan 

ekspektasi, kebutuhan, keinginan, dan impian personal dan kolektif 

mereka, baik dalam jangka panjang dan pendek, melalui komunikasi atau 

dialog dua arah menggunakan media sosial, semisal Facebook, Twitter, 

atau Instagram.  

 Selain itu, kepercayaan politik daring mahasiswa yang tinggi juga 

didorong oleh evaluasi mereka terhadap kinerja pemerintah yang mudah 

dipantau melalui media sosial. Menurut Nurcahya & Mulyana (2017), 

generasi muda sangat menyukai prototipe politisi yang memiliki etos kerja 

tinggi dan tidak banyak berbicara. Hal tersebut dicontohkan melalui figur 

Joko Widodo, Susi Pujiastuti, Hanif Dhakiri, Ganjar Pranowo, Ridwan 

Kamil, Sri Mulyani, dan lain sebagainya. Akan tetapi, responsivitas aktor 

politik terhadap kebutuhan generasi muda mudah menimbulkan impresi 

positif terhadap mereka, namun di sisi lain juga mudah menimbulkan 

sentimen negatif bila dihadapkan pada isu-isu yang bersifat personal 

(Antara, 2015). 
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 Hasil penelitian ini secara tidak langsung sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh Finkel (1985) bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh 

sikap terhadap institusi atau sistem politik. Sikap merupakan konsep yang 

dibentuk oleh tiga komponen, yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Dalam 

komponen kognitif khususnya, terdiri dari semua pemikiran serta ide-ide 

yang berkaitan dengan objek sikap, meliputi hal-hal yang diketahui 

seputar objek sikap, seperti tanggapan, keyakinan, kesan, atribusi, dan 

penilaian tentang objek sikap tadi (Wibowo, 2012). Dalam hal ini, 

kepercayaan politik individu terhadap institusi atau sistem politik sebagai 

objek sikap, menjadi pedoman subjektif bagi individu untuk melakukan 

partisipasi politik. 

Penelitian ini telah dilakukan dengan semaksimal mungkin, tetapi 

peneliti menyadari bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan, 

sehingga perlu adanya perbaikan dari berbagai sisi, antara lain: 

1) Alat ukur yang digunakan hanya angket atau skala, sehingga kurang 

dapat mengungkap data secara intensif atau mendalam. Oleh karena 

itu, penelitian selanjutnya perlu melengkapi dengan teknik 

pengumpulan data yang lain, misalnya dengan teknik wawancara dan 

observasi sehingga akan lebih dapat mengungkap secara mendalam 

kondisi psikologis subjek penelitian.  

2) Jumlah skala yang terdiri dari tiga macam skala menyebabkan subjek 

mungkin sudah enggan terlebih dahulu untuk mengerjakannya, 

sehingga ada kecenderungan untuk menjawab secara asal-asalan. 
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3) Penelitian ini menggunakan alat ukur berupa skala yang disusun oleh 

peneliti sendiri, sehingga ada kemungkinan alat ukur yang dibuat 

kurang baik atau validitasnya kurang tinggi karena keterbatasan 

kemampuan peneliti. 

4) Pelaksanaan penelitian yang bertepatan dengan masa libur semester 

ganjil 2017/2018 menyulitkan peneliti dalam menemukan subjek 

penelitian. Oleh karena itu, penelitian yang melibatkan mahasiswa 

sebagai sampel perlu memperhatikan atau mencocokan dengan 

kalender akademik kampus. 

 

 

 


