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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Partisipasi rakyat dalam pemilu merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam 

berdemokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka 

proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, dan ini akan sangat berarti 

bagi pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu partisipasi politik dalam 

pemilu merupakan hal yang paling penting untuk dilihat karena rendah atau tingginya 

partisipasi merupakan indikator dari kedaulatan rakyat (Josep, 2018: 103). 

Partisipasi rakyat bahkan diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 Tetang Pemilu 

dalam  pasal 448 yang berbunyi : 

1. Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.  

2. Partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat 

dilakukan dalam bentuk : (a) sosialisasi pemilu (b) pendidikan politik bagi 

pemilih, (c) survey atau jejak pendapat tentang pemilu, (d) penghitungan 

cepat hasil pemilu.  

3. Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam ayat (2) dengan 

ketentuan : (a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau 

merugikan peserta pemilu (b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan 

tahapan pemilu (c) bertujuan  meningkatkan partisipasi politik masyarkat 

secara luas (d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi 

penyelengaraan pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar. 
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Artinya pemerintah sendiri telah berupaya serta memiliki harapan  demi 

terselenggaranya pemilu yang kondusif dengan didukung oleh partisipasi politik 

rakyat. Namun kenyataan yang terjadi, proses penyelenggaraan pemilu tidak selalu 

berjalan kondusif. Terlebih lagi pada saat Pilpres tahun 2019,  suasana yang terjadi 

justru sangat hiruk-pikuk, hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh peranan media, 

khusunya media massa seperti televisi yang dijadikan sebagai sarana sosialisasi dan 

pendidikan politik masyarakat yang sangat jauh dari kesan independen. Program-

program politik yang ditayangkan di televisi sangat jelas menampilkan keberpihakan, 

tak jarang turut menampilkan keributan para elit politik itu sendiri. Masyarakat 

menjadi semakin bingung mengapa tayangan politik banyak mengulas salah satu 

kandidat secara positif sementara kandidat lainnya diberitakan secara negatif. Hal 

tersebut menjadikan masyarkat khusunya kalangan anak muda justru semakin 

bingung dan semakin kehilangan kepercayaan terhadap media konvensional seperti 

televisi dan media massa lainnya. 

Di sisi lain, di era yang serba digital seperti saat ini informasi tentang segala 

perkembangan politik sangat mudah di akses melalui internet dan media sosial, 

masyarakat khususnya anak muda memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk 

mencari informasi terkait isu-isu politik yang sedang hangat dibicarakan pada saat 

Pilpres tahun 2019. Media sosial saat ini dapat dijadikan alternatif untuk 

mengimbangi pemberitaan media massa yang tidak independen.  Melalui media sosial 

mereka lebih memiliki kebebasan untuk mencari informasi yang mereka inginkan 

sesuai dengan isu yang ingin mereka ketahui. Lagipula dalam media sosial, opini 

yang tertuang menggambarkan opini dari berbagai sudut pandang, baik opini dari elit 
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politik, kelompok masyarakat tertentu hingga masyarakat umum. Hal ini tentunya 

memudahkan pemahaman anak muda dalam menangapi isu yang sedang dibicarakan. 

Karena sifat dari media sosial yang dua arah, tentunya anak muda dapat langsung 

menanggapi dengan menyampaikan opininya terutama ketika mereka mendapatkan 

informasi yang dirasa kurang dapat diterima. 

Dari data yang dihimpun oleh Hootsuite dan We Are Social  dalam penelitiannya 

mengenai perilaku masyarakat Indonesia selama tahun 2018, membuktikan bahwa 

masyarakat Indonesia terkenal dengan keaktifannya dalam menggunakan media 

sosial. Buktinya, sebanyak  150 juta jiwa atau 56% dari total populasi masyarakat 

Indonesia menggunakan media sosial secara aktif yang mana pengguna media sosial 

tersebut didominasi oleh kalangan anak muda. Dimana Youtube, Whatsapp, 

Facebook, dan Instagram merupakan empat media sosial yang paling banyak 

digunakan (tempo-institute.org, 08/08/2019). 

Sementara data KPU menunjukkan jumlah pemilih milenial atau anak muda usia 

antara 17-25 tahun mencapai 70 juta jiwa. Artinya sekitar 35-40% jumlah pemilih 

pada Pilpres tahun 2019 adalah kalangan anak muda. Peran anak muda sebagai 

penyumbang suara yang cukup besar dalam Pilpres tahun 2019 kali ini membuat anak 

muda sering menjadi objek sasaran para politisi dan partai politik (kompasiana, 

21/02/2019). 

Kemudian dari survey Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan 

bahwa 60,6 % kalangan anak muda mengakses berita terkait politik melalui media 

sosial. Hal ini diperkuat dengan kenyataaan bahwa belakangan ini para politisi pun 

menyadari pentingnya media sosial sebagai cara untuk memperoleh dukungan pada 
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pemilih. Kampanye-kampanye pun banyak dilakukan di media sosial (katadata.co.id, 

18/07/2018). 

Fonomena yang sama dapat dilihat pada saat Pilpres tahun 2019, dimana 

penggunaan media sosial oleh kedua kandidat presiden-wakil presiden Jokowi-Amin  

dan Prabowo-Sandi, sangat tinggi intensitasnya. Seperti diketahui pasangan calon 

tersebut turut melaporkan akun media sosialnya ke KPU yang diharapkan menjadi 

rujukan resmi masyarakat dalam memantau aktivitas capres cawapres. Diketahui 

bahwa pasangan calon Jokowi-Amin tidak melaporkan akun Instagram pribadinya ke 

KPU namun pasangan ini melaporkan akun Instagram resmi mereka @jokowi.amin 

sedangkan untuk akun Instagram Jokowi sendiri sudah sangat familiar dengan akun 

@jokowi. Sementara itu pasangan calon Prabowo-Sandi melaporkan akun Instagram 

masing-masing, capres Prabowo dengan akun Instagram @prabowo, serta cawapres 

Sandiaga Uno dengan akun Instagram @sandiuno (kumparan, 28/09/2018). 

Adapun dalam penelitian yang berjudul “Tingkat Partisipasi Politik dan Sosial 

Generasi Muda Pengguna Media Sosial”, menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 

73,2% responden memberikan suaranya pada pemilu tahun 2014 dan sebagian besar 

(80%) menunjukkan keinginan yang besar untuk memberikan suara pada Pemilihan 

Presiden 2014. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik pada pemilih 

muda adalah tinggi (Judita dan Darmawan, 2018: 93). 

Pandangan lainnya mengungkapkan bahwa teknologi digital dalam hal ini media 

sosial memang terbukti berpengaruh terhadap partisipasi politik warganegara. Dengan 

kemudahan dan efektivitas yang ditawarkan, warga negara banyak memanfaatkan 
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media sosial sebagai sarana partisipasi politiknya. Tak berlebihan, jika media sosial 

dapat dikatakan sebagai pilar baru demokrasi (Andriadi, 2017: 5) 

Berdasarkan data tersebut, membawa peneliti untuk melakukan observasi awal 

yang  dilakukan pada tanggal 22 sampai dengan 23 Januari 2020 untuk mengetahui 

media sosial mana yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa Prodi PPKn 

Universitas Jambi yang dapat dikategorikan sebagai pemilih pada golongan anak 

muda. Dimana sebelumnya peneliti membuat perbandingan antara jumlah pengguna 

Facebook aktif dan jumlah pengguna Instagram aktif. Hal ini dikarenakan Facebook 

dan Instagram merupakan media sosial yang paling banyak digunakan, yang mana 

hasilnya adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Jumlah Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Jambi Pengguna Aktif Media Sosial  

 

Mahasiswa 

Angkatan 

Jumlah 

Mahasiswa 

Pengguna 

Facebook 

Pengguna 

Instagram 

2016 37 9 19 

2017 46 16 46 

2018 R.1 35 15 27 

2018 R.2 34 20 22 

TOTAL 152 60 114 

 

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara pada tanggal 03 s/d 04 Maret 

2020 kepada 8 Mahasiswa Prodi PPKn yang mewakili setiap angkatan dimana 

seluruh narasumber terdaftar sebagai DPT pada Pilpres tahun 2019, serta seluruhnya 

juga merupakan pengguna aktif media sosial Instagram dengan intensitas penggunaan 

2 s/d 3 jam perharinya. Yang mana hasilnya adalah sbb : 
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Tabel 1.2 

Hasil Wawancara Kepada 8 Mahasiswa Prodi PPKn  

 

Menyatakan F (n) Persentase 

Memanfaatkan Instagram untuk mengakses informasi 

politik 
8 8 100 % 

Membagikan kembali informasi yang telah  diperolah 

dari Instagram ke media sosial lainnya hingga ke grup 

whatsapp 

8 8 100 % 

Mengikuti akun Instagram resmi milik capres cawapres 

tahun 2019 
7 8 87,5 % 

Pernah memberikan like maupun komentranya pada 

postingan yang bermuatan informasi politik 
8 8 100 % 

Pernah mengkampanyekan salah satu paslon melalui 

akun Instagram pribadinya 
3 8 37,5 % 

Bergabung dalam kelompok kepentingan 1 8 12,5 % 

Terlibat dalam diskusi politik 7 8 87,5 % 

Menggunakan hak pilihnya pada Pilpres tahun 2019 6 8 75 % 

 

Dari data tersebut maka dapat kita lihat bahwa kehadiran media sosial yang  

memudahkan akses informasi juga turut dimanfaatkan oleh mahasiswa Prodi  PPKn 

Universitas Jambi terlebih pada saat Pilpres tahun 2019 dimana mereka dapat ikut 

berpartisipasi aktif melalui media sosial. Namun tingginya tingkat partisipasi melalui 

media sosial itu tak diimbangi dengan partisipasi langsung yang dilakukan oleh 

mahasiswa prodi PPKn. Jika merujuk pada indikator partisipasi politik menurut 

Gabriel A. Almond yang diantaranya adalah (1) Pemungutan suara, (2) Diskusi 

politik, (3) Kegiatan kampanye, (4) Membentuk dan bergabung dalam kelompok 
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kepentingan, (5) Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. 

Maka dapat dikatakan tingkat partisipasi politik mahasiswa prodi PPKn hanya dalam 

rentang rendah hingga ke sedang, yang mana tak bisa dipungkiri bahwa masih 

terdapat mahasiswa prodi PPKn yang bahkan tidak pernah terlibat dalam diskusi 

politik sekalipun. Serta sangat sedikit juga mahasiswa yang turut bergabung dalam 

kelompok kepentingan dan mengkampanyekan salah satu paslon capres cawapres  

tahun 2019. Bahkan dua dari delapan mahasiswa tidak menggunakan hak pilihnya 

pada saat Pilpres tahun 2019.  

Dengan demikian, maka peneliti memutuskan untuk menjadikan “Komunikasi 

Politik Mellaui Media Sosial Instagram” sebagai variabel X dalam penelitian ini, 

mengingat bahwa Instagram merupakan media sosial yang paling banyak digunakan 

oleh mahasiswa prodi PPKn. Adapun pemilihan mahasiswa prodi PPKn Universitas 

Jambi angkatan 2016, 2017, dan 2018 sebagai responden dalam penelitian ini bukan 

tanpa alasan. Pada masa Pilpres tahun 2019, mahasiswa pada angkatan tersebut telah 

menyelesaikan mata kuliah Ilmu Politik di semester dua, bahkan untuk mahasiswa 

angkatan 2016 telah menyelesaikan mata kuliah Pendidikan Politik di semester lima. 

Sehingga dengan begitu, mahasiswa tersebut diharapkan dapat dengan bijak dalam 

bertindak dan mengemukakan pendapatnya terlebih lagi di media sosial. Karena 

dengan pendidikan politik yang baik, mahasiswa tentunya tidak hanya mengetahui 

bagaimana kondisi politik yang terjadi di Indonesia, namun diharapkan bisa menjadi 

problem solver dan agen perubahan bagi negaranya. 
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Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Komunikasi Politik Melalui Media Sosial Instagram Terhadap Tingkat 

Partisipasi Politik Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Jambi Pada Pilpres Tahun 

2019”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan faktor yang telah di uraikan di atas, maka dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut : 

1. Kehadiran media sosial Instagram menjadi salah satu wadah bagi mahasiswa 

prodi PPKn Universitas Jambi untuk dapat berpartisipasi politik secara virtual 

pada Pilpres tahun 2019 

2. Penyebaran informasi-informasi politik yang bebas melalui media sosial 

Instagram mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa prodi PPKn 

Universitas Jambi pada Pilpres tahun 2019 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan keterbatasan yang ada pada peneliti, maka peneliti membatasi 

masalah pada penelitian ini yaitu pada Pengaruh Komunikasi Politik Melalui Media 

Sosial Instagram Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Mahasiswa Prodi PPKn 

Universitas Jambi Pada Pilpres Tahun 2019. Adapun mahasiswa yang menjadi 

responden dalam penelitian ini ialah mahasiswa angkatan 2016, 2017, dan 2018 yang 

mana mahasiswa pada angkatan tersebut juga telah menyelesaikan mata kuliah ilmu 

politik di semester dua dan mata kuliah pendidikan politik di semester lima. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Apakah Komunikasi Politik Melalui Media Sosial Instagram Mempengaruhi 

Tingkat Partisipasi Politik Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Jambi Pada Pilpres 

Tahun 2019? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui 

signifikansi pengaruh Instagram sebagai media yang digunakan baik oleh kandidat 

capres-cawapres 2019 maupun pemilih dalam hal ini mahasiswa prodi PPKn 

Universitas Jambi terhadap tingkat partisipasi politiknya pada Pilpres tahun 2019. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a) Bagi Peneliti 

1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk melakukan 

penelitian pada masalah yang serupa yang lebih mendalam 

2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber relevansi terkait Pengaruh 

Penggunaan Instagram Terhadap Tingkat Partisipasi Politik 

Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Jambi Pada Pilpres Tahun 2019 

b) Bagi Tenaga Pendidik  

1) Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi partisipasi politik serta bentuk-bentuk partisipasi 

politik pada mahasiswa prodi PPKn Universitas Jambi 
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2. Manfaat Praktis 

a) Bagi masyarakat  

1) Mampu menelaah secara kritis tentang perilaku pemilih dalam 

mengakses media sosial Instagram terkait isu-isu politik 

 

1.7 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang dapat diamati 

atau diukur, dapat diamati artinya memungkinkan penelitian untuk melakukan 

observasi atau pengukuran secara cermat dalam suatu objek atau fenomena yang 

dapat diulang oleh orang lain. 

1. Komunikasi Politik Melalui Media Sosial Instagram (X) 

Salah satu media sosial terpopuler saat ini adalah Instagram yang hampir 

digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya di kalangan anak 

muda. Media sosial Instagram menjadi salah satu sumber informasi dari hadirnya 

komunikasi media baru. Dalam Instagram terdapat beberapa konten yang dianggap 

oleh para penggunanya memiliki potensi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna 

lainnya, di dalamnya terdapat beberapa komunitas yang saling berhubungan dan 

saling berinteraksi. Hal ini juga menjadi salah satu konsep pertukaran informasi. 

Adapun indikator-indikator yang dapat diukur dari komunikasi politik melalui 

media sosial Instagram adalah sebagai berikut : 

1. Jaringan  

2. Informasi 

3. Arsip 
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4. Interaksi 

5. Simulasi Sosial 

6. Konten oleh Pengguna 

7. Penyebaran atau Sharing (Nasrullah, 2017: 16). 

2. Partisipasi Politik (Y) 

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta 

secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan 

negara dan secara langsung dan tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah 

(public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara pada 

pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau 

lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai 

atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya (Budiarjo, 

2015: 367). 

Adapun indikator-indikator yang dapat diukur dari partisipasi politik adalah 

sebagai berikut : 

1. Pemungutan suara 

2. Diskusi politik 

3. Kegiatan kampanye 

4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan 

5. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif (Almond 

dalam Damsar, 2010: 186). 

 

 

 


