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BAB VI 

 

PENUTUP 

 

 

 
 

A. KESIMPULAN 

 

1. Hipotesis mayor dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara 

efikasi politik dan kepercayaan politik dengan partisipasi politik daring 

mahasiswa. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan menggunakan 

teknik analisa regresi dua prediktor. Berdasarkan hasil analisis data 

diperoleh nilai R = 0,228 dan nilai F = 3,664 dengan p = 0,028 

(p<0,05). Dari hasil perhitungan dapat ditarik simpulan bahwa efikasi 

politik dan kepercayaan politik berpengaruh terhadap partisipasi politik 

daring mahasiswa pengguna media sosial di Kota Semarang. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa hipotesis mayor yang diajukan dalam 

penelitian ini diterima. 

2. Hipotesis minor yang pertama, yaitu ada hubungan positif antara 

efikasi politik dengan partisipasi politik daring mahasiswa pengguna 

media sosial di Kota Semarang. 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 antara efikasi politik dengan partisipasi politik daring 
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mahasiswa pengguna media sosial di Kota Semarang, atau dengan 

kata lain bahwa hipotesis minor pertama ditolak 

3. Hipotesis minor kedua dalam penelitian ini adalah ada hubungan 

positif antara kepercayaan politik dengan partisipasi politik daring 

mahasiswa pengguna media sosial di Kota Semarang. 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 antara kepercayaan politik dengan partisipasi politik 

daring mahasiswa pengguna media sosial di Kota Semarang, atau 

dengan kata lain bahwa hipotesis minor kedua diterima. 

 
B. SARAN 

 

1. Bagi partai politik, politisi, atau pemerintah yang akan menghadapi 

tahun politik pada 2019, diharapkan dapat memaksimalkan fungsi 

internet, khususnya peran media sosial, dalam menjaring atensi dari 

kelompok pemilih muda. Media sosial dewasa ini dapat menjadi 

barometer sentimen politik tanah air sekaligus melihat gambaran 

dinamika psikologi politik, khususnya generasi muda, yang aktif 

menggunakan jejaring sosial sebagai wadah penyalur aspirasi mereka. 

2. Bagi para mahasiswa pengguna media sosial hendaknya tidak mudah 

terprovokasi dengan isu-isu black campaign dan tetap menggunakan 

akun media sosial atau media literasi lain untuk mencari dan 

mengumpulkan informasi politik dari sumber-sumber yang kredibel. 
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3. Bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan tema yang sama diharapkan memperhatikan faktor-faktor lain 

yang memengaruhi partisipasi politik daring, seperti usia, jenis kelamin, 

minat politik, kesadaran politik, pengetahuan politik, sosialisasi politik, 

dan lain-lain.  

a) Karena dalam penelitian ini semua subjek adalah mahasiswa, maka 

bagi peneliti selanjutnya diharap mempertimbangkan untuk 

memperluas subjek dengan melibatkan kelompok-kelompok 

masyarakat nonkampus, karena menurut Matsumoto (1996), 

mahasiswa dianggap kurang dapat merepresentasikan populasi 

yang lebih luas. Misalnya berdasarkan kategori tingkat pendidikan, 

pendapatan, agama, atau komunitas-komunitas tertentu. 

b)  Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan alat ukur dalam 

penelitian ini agar melakukan analisis dan memperhatikan 

keterwakilan pernyataan setiap aspek atau dimensi dalam tiap 

skala penelitian. 

 


