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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Penelitian ini akan membahas terkait penggunaan media sosial 

Instagram, ekspresi politik media daring, dan partisipasi politik offline. 

Penelitian ini berfokus pada penggunaan Instagram sebagai interaksi 

sosial dan akses berita oleh pemilih muda usia 17-30 tahun yang dapat 

memengaruhi partisipasi politik offline  melalui ekspresi politik media 

daring pada Pilgub Jabar 2018. Adapun alasan mengapa penelitian ini 

dilakukan, karena sejumlah faktor, yaitu: 

Masyarakat Indonesia saat ini umumnya senang berbagi 

informasi. Dibarengi dengan perkembangan teknologi digital yang 

penetrasinya hingga berbagai kalangan, peredaran informasi menjadi 

kian sulit terbendung. Sekitar 170 juta orang Indonesia pada tahun 2017 

memiliki setidaknya satu ponsel atau satu SIM card.
1
 Hal ini 

memperlihatkan antusias dan ketertarikan yang sangat tinggi oleh 

masyarakat Indonesia terhadap internet dan penggunaan media sosial. 

Penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia meningkat pada 

2017 dibandingkan 2016, jumlah penggunaan internet di Indonesia 

mencapai 143 juta orang. Jumlah tersebut mencakup 55 persen dari total 

populasi Indonesia yang mencapai 262 juta orang. Sedangkan tahun 

2016 hanya berkisar 132 juta orang. Data tersebut merupakan hasil 

survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII).
2
 

Salah satu media sosial yang sangat diminati oleh kalangan 

masyarakat Indonesia, khususnya pemilih muda adalah Instagram. 

                                                 
1
https://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/09055481/media.sosial.p

enyebaran.hoax.dan.budaya.berbagi. (diakses pada 23 Februari 2018) 
2
 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-

pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang (diakses 

pada 27 Februari 2018) 

https://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/09055481/media.sosial.penyebaran.hoax.dan.budaya.berbagi
https://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/09055481/media.sosial.penyebaran.hoax.dan.budaya.berbagi
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang
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Dilansir oleh pihak Facebook Indonesia, pada 2017 jumlah pengguna 

Instagram di Indonesia yang mencapai 45 juta per bulan dan merupakan 

terbesar di Asia Pasifik. Pertumbuhan 
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jumlah pengguna Instagram di Indonesia juga sangat cepat.
3
 Hal ini lah 

yang menjadi latar belakang mengapa Instagram menjadi bahan 

penelitian. 

Peningkatan jumlah pengguna Instagram yang meningkat 

signifikan dan juga kepopuleran yang semakin meningkat 

memperlihatkan bahwa masyarakat, khususnya remaja dan dewasa 

mulai bermigrasi untuk menggunakan instagram sebagai media sosial 

yang lebih sering digunakan untuk berhubungan atau mencari informasi. 

Adanya penggunaan media sosial yang meningkat hal tersebut 

berdampak pada dunia politik juga.  Menurut Lingkaran Survei 

Indonesia (LSI), pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun 

2018 di Indonesia sudah menuju politik yang memanfaatkan media 

sosial. Sudah terjadi pergeseran dari pilkada dan pemilu 1.0 menuju 

pilkada dan pemilu 2.0. Pilkada dan pemilihan umum (pemilu) yang 

mengalami perkembangan lantaran peran media sosial sebagai media 

opini publik semakin intensif.
4
 

Selain itu juga menurut Peraturan KPU no 4 tahun 2017 

menyatakan kegiatan kampanye menggunakan media sosial 

diperbolehkan. Namun setiap akun yang dimiliki para calon Gubernur 

Jawa Barat 2018 atau partainya harus dilaporkan kepada KPU Jabar dan 

Badan Pengawas Pemilu
5
. Dengan digunakannya media sosial sebagai 

alat untuk berkampanye, para Calon Gubernur Jawa Barat 2018 semakin 

aktif bermedia sosial dan masyarakat, khususnya pemilih muda, semakin 

                                                 
3
 https://inet.detik.com/cyberlife/d-3599839/ini-jumlah-pengguna-

facebook-dan-instagram-di-indonesia. (diakses pada 1 April 2018) 
4
 

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/18/01/08/p28lvo4

28-lsi-pilkada-2018-adalah-politik-media-sosial (diakses pada 25 

Februari 2018) 
5
 https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3823117/medsos-untuk-

kampanye-kpu-jabar-boleh-tapi-harus-dilaporkan (diakses pada 21 

maret 2018) 

https://inet.detik.com/cyberlife/d-3599839/ini-jumlah-pengguna-facebook-dan-instagram-di-indonesia
https://inet.detik.com/cyberlife/d-3599839/ini-jumlah-pengguna-facebook-dan-instagram-di-indonesia
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/18/01/08/p28lvo428-lsi-pilkada-2018-adalah-politik-media-sosial
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/18/01/08/p28lvo428-lsi-pilkada-2018-adalah-politik-media-sosial
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3823117/medsos-untuk-kampanye-kpu-jabar-boleh-tapi-harus-dilaporkan
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3823117/medsos-untuk-kampanye-kpu-jabar-boleh-tapi-harus-dilaporkan
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mudah untuk mendapatkan informasi dan kemungkinan berinteraksi 

mengenai politik semakin tinggi. 

Dengan adanya media sosial, masyarakat kini semakin mudah 

untuk mencari informasi dan memberikan pendapat terkait dengan 

politik. Pengguna media sosial kini paling banyak digunakan oleh 

kalangan usia remaja menuju dewasa. Menurut APJII sebanyak 17 

persen pengguna berusia 13-18 tahun dan 50 persen berusia 19-34 

tahun
6
. Selain itu juga Menurut KPU kalangan usia pemilih muda 

memiliki jumlah pemilih 30% dari DPT di Pilgub Jabar.
7
  

Dapat disimpulkan dari dua pernyataan di atas bahwa kalangan 

pemilih muda memiliki andil yang besar dalam Pemilihan Gubernur 

Jawa Barat 2018 dengan jumlah pemakai internet yang besar dan juga 

jumlah DPT yang dapat memengaruhi hasil Pemilihan Gubernur Jawa 

Barat 2018. Sehingga para pemilih muda pun merupakan salah satu 

penentu masa depan Jawa Barat. 

Lenhart (2015) menemukan bahwa 92% dari remaja (usia 13 

hingga 17 tahun) online untuk berhubungan dengan sosial. Lenhart  

menemukan bahwa 92% dari remaja (usia 13 hingga 17 tahun) online 

setiap hari, dengan 24% yang online hampir terus-menerus.
8
 

Selanjutnya, menurut Perrin tingkat penggunaan media sosial oleh 

berusia 18 sampai 29 tahun telah tumbuh drastis, dari 41% pada tahun 

2006 menjadi 90% pada tahun 2015.
9
 

                                                 
6
 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-

pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang (diakses 

pada 27 Februari 2018) 
7
 http://jabar.kpu.go.id/2018/03/rock-the-vote-indonesia/ (diakses pada 

25 Maret 2018) 
8
 http://www.pewinternet.org/2015/04/09/teens-social-media-

technology-2015/ (diakses pada 7 Juni 2018) 
9
http://www.pewinternet.org/2015/10/08/social-networking-usage-2005-

2015/ (diakses pada 7 Juni 2018) 

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang
http://jabar.kpu.go.id/2018/03/rock-the-vote-indonesia/
http://www.pewinternet.org/2015/04/09/teens-social-media-technology-2015/
http://www.pewinternet.org/2015/04/09/teens-social-media-technology-2015/
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Dengan adanya penggunaan media sosial yang semakin intens, 

hal tersebut dapat memengaruhi tingkat partisipasi politik mereka. 

Seperti yang dituturkan Skoric, dkk (2016, hal. 1) dengan 

meningkatknya popularitas media sosial telah mendorong para peneliti 

untuk memeriksa implikasi sosial dan politik masyarakat, termasuk 

potensial masyarakat dalam meningkatkan dan mempromosikan 

partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam dunia politik. 

Di kalangan  remaja menuju dewasa, penggunaan media sosial 

dan aplikasi web mobile telah berkembang dalam pemilihan 

(Yamamoto, M, dkk,. 2013, hal. 2). Hal ini  bisa memperlihatkan bahwa 

kini masyarakat menggunakan media sosial sebagai wadah mereka 

untuk memberikan opini mereka mengenai dunia politik. 

Penelitian lain yang juga dilakukan Zuniga, dkk (2014, hlm. 626) 

menemukan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara 

penggunaan media sosial sebagai interaksi sosial dan akses berita, 

ekspresi politik, dan partisipasi politik. Peneliti juga mengatakan 

penggunaan media sosial dapat menyebabkan orang mengekspresikan 

diri secara politis, sehingga membuat masyarakat berada pada jalur 

menuju partisipasi. 

Adanya penggunaan Instagram yang intens oleh para pemilih 

muda membuat tingkat partisipasi politik naik. Hal tersebut diungkapkan 

oleh Bode, dkk (2013, hlm 10) yang mengatakan remaja dan remaja 

menuju dewasa atau pemilih muda menggunakan media sosial 

merupakan cara baru untuk meningkatan partisipasi politik mereka. 

Menurut mereka juga, komunikasi interpersonal dapat memengaruhi 

beberapa aspek sosial, termasuk salah satunya partisipasi politik. 

Penelitian lain yang dilakukan Yamamoto, dkk (2013, hlm. 13) 

memliki hasil bahwa masyarakat remaja menuju dewasa atau pemilih 

muda yang mengonsumsi secara online informasi politik lebih 

cenderung berpartisipasi dalam politik offline, hal tersebut disebabkan 

karena intensitas pengungkapan opini politik secara online cenderung 

lebih tinggi. Secara khusus, ekspresi politik media daring ditemukan 
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memiliki efek meningkatkan partisipasi politik offline mereka yang 

menggunakan blog / forum / berita sosial dan aplikasi seluler, dengan 

mereka yang menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi 

politik lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam politik offline, karena 

mereka juga sering mengungkapkan pandangan politik secara online. 

Beberapa penelitian telah meneliti apakah warga negara, 

terutama masyarakat remaja menuju dewasa, dapat menjadi lebih terlibat 

secara politik melalui pencarian berita secara aktif sementara juga sering 

mengungkapkan pendapat secara online (Yamamoto, M, dkk,. 2013, hal. 

2). Dengan penggunaan media sosial yang tinggi, apakah memengaruhi 

tingkat partisipasi politik mereka secara nyata. 

Seperti dalam penelitian Ekstrom dan Ostman (2015, hlm. 796) 

mengatakan pesatnya perkembangan teknologi digital telah mengubah 

dunia media remaja dalam berbagai cara, dengan kemungkinan baru 

cara untuk memperoleh informasi, interaksi, dan ekspresi. Remaja 

dengan umur 18 tahun telah memenuhi syarat untuk memberikan suara 

pada pemilihan umum pertama mereka lahir pada tahun 90an. Bagi 

masyarakat yang sudah tidak asing dengan Web 2.0, media digital telah 

memainkan peran penting dalam pengembangan dan pemeliharaan 

hubungan sosial mereka (Kahne dan Bowyer, 2018, hlm. 1). 

Dalam penelitian Zuniga, dkk (2014, hlm 618) menjelaskan 

bahwa penggunaan media sosial terbagi menjadi dua, yaitu penggunaan 

media sosial untuk interaksi sosial dan penggunaan media sosial untuk 

akses berita. Interaksi sosial menunjukan sejauh mana subjek 

bergantung pada situs jejaring sosial untuk tujuan interaksi sosial. 

sedangkan mengakses berita menunjukkan sejauh mana situs jejaring 

sosial membantu individu untuk tetap mendapat informasi dan 

mendapatkan berita. 

Penelitian ini menggunakan Differential Gains Model. Menurut 

Hardy, Scheufele, dan Yamamoto (dalam Lin, 2016, hlm 281) 

mengatakan Differential Gains Model menggambarkan peran penting 

interaksi interpersonal dalam keterlibatan politik, dan penelitian yang 
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ada telah meneliti ekspresi interpersonal dari perspektif penggunaan 

aktif. Menurut Scheufele (2002, hlm 29) menjelaskan asusmsi dari 

Differential Gains Model adalah bahwa komunikasi antarpribadi di 

antara warga memberikan kontribusi signifikan terhadap kemampuan 

atau kemauan mereka untuk mengekstrak informasi yang berarti dari 

sumber berita tradisional. Artinya, berbicara tentang politik membantu 

individu memperoleh informasi dari sumber media dan, dengan 

demikian, meningkatkan kesediaan mereka untuk berpartisipasi. Dengan 

kata lain, diskusi interpersonal tentang politik memainkan peran penting 

dalam “menerjemahkan pesan-pesan yang dimediasi-massa menjadi 

tindakan individu yang bermakna”. 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap bahwa pihak 

terkait, yaitu pemerintah akan lebih mengawasi masyarakat melalui 

media sosial yang kini menjadi salah satu alat komunikasi utama. 

Dengan mengawasi media sosial, pemerintah kini dapat melihat 

bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat, terutama pemilih muda 

terhadap dunia politik. Hal tersebut dapat menjadi bahan bagi 

pemerintah untuk menjadi gambaran bagaimana keadaan masyarakat 

dilihat dari aspek politik mereka. 

Dengan keadaan di atas peneliti menjadi tertarik untuk membuat 

penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan Instagram terhadap 

Partisipasi Politik Offline melalui Eskpresi Politik Media Daring 

(Studi Korelasi pada Pemilih Muda di Pemilihan Gubernur Jawa 

Barat 2018)”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

digaris bawahi bahwa rumusan masalah dari penelitian ini ialah 

mengenai:  

1. Apakah penggunaan Instagram sebagai interaksi sosial 

memengaruhi ekspresi politik media daring? 

2. Apakah penggunaan Instagram sebagai akses berita 

memengaruhi ekspresi politik media daring? 
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3. Apakah penggunaan Instagram sebagai interaksi sosial 

memengaruhi partisipasi politik offline? 

4. Apakah penggunaan Instagram sebagai akses berita 

memengaruhi partisipasi politik offline? 

5. Apakah ekspresi politik media daring memengaruhi partisipasi 

politik offline? 

6. Apakah ekspresi politik media daring memediasi pengaruh 

penggunaan Instagram sebagai interaksi sosial partisipasi 

politik offline? 

7. Apakah ekspresi politik media daring memediasi pengaruh 

penggunaan Instagram sebagai akses berita partisipasi politik 

offline? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh penggunaan Instagram sebagai interaksi 

sosial terhadap ekspresi politik media daring  

2. Menganalisis pengaruh penggunaan Instagram sebagai akses 

berita terhadap ekspresi politik media daring 

3. Menganalisis pengaruh penggunaan Instagram sebagai interaksi 

sosial terhadap partisipasi politik offline 

4. Menganalisis pengaruh penggunaan Instagram sebagai akses 

berita terhadap partisipasi politik offline  

5. Menganalisis pengaruh ekspresi politik media daring terhadap 

partisipasi politik offline 

6. Menganalisis ekspresi politik media daring dalam memediasi 

pengaruh penggunaan Instagram sebagai interaksi sosial 

partisipasi politik offline 

7. Menganalisis ekspresi politik media daring dalam memediasi 

pengaruh penggunaan Instagram sebagai akses berita 

partisipasi politik offline 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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Dengan dilakukannya penelitian ini, secara teoritis diharapkan 

dapat menambah wawasan keilmuan peneliti dalam keilmuan 

komunikasi yang berfokus pada kajian media sosial dan 

partisipasi politik. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi 

masyarakat bahwa penggunaan media sosial khususnya 

Instagram dapat membantu kontribusi dalam demokrasi di Jawa 

Barat. 

3. Manfaat Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan prinsip-prinsip 

dasar ilmu komunikasi, serta memberikan kontribusi sebagai 

bahan referensi keilmuan komunikasi khususnya dalam ruang 

lingkup media sosial dan partisipasi politik. 

4. Manfaat dari Segi Isu dan Aksi Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah, 

bahwa media sosial kini dapat menjadi akses dalam 

menjembatani masyarakat dengan partisipasi politik mereka 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Penelitian ini akan ditulis dalam lima bab, yang masing-masing 

bab dikembangkan memalui subab  secara sistematis, sebagai berikut: 

BAB I : Pada bab satu ini akan membahas mengenai pendahuluan, pada 

bab ini terdiri dari lima sub bab antara lain: (1) Latar belakang masalah, 

menjelaskan mengenai masalah dan keadaan remaja menuju dewasa 

atau pemilih muda pengguna media sosial dan partisipasi politik. (2) 

Rumusan masalah, menguraikan pertanyaan penelitian dari latar 

belakang masalah. (3) Tujuan penelitian, menguraikan pertanyaan 

penelitian dari rumusan masalah. (4) Manfaat penelitian, memberikan 

penjelasan terkait manfaat dari penelitian dan terbagi ke dalam tiga 

signifikansi yaitu, teoritis, kebijakan dan praktis . (5) Struktur organisasi 

skripsi, menguraikan isi dari tiap bab secara sederhana. 
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BAB II : Pada bab dua ini adalah kajian pustaka, yang terdiri dari atas 

tiga sub bab antara lain: landasan konseptual yang memuat tentang teori-

teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian, penelitian terdahulu 

yang relevan, dan kerangka pemikiran. 

BAB III : Pada bab tiga ini adalah metode penelitian, terdiri atas enam 

sub bab antara lain: desain penelitian, partisipan penelitian, populasi dan 

sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian dan analisis data. 

BAB IV : Pada bab empat ini adalah temuan dan pembahasan yang 

memuat dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil 

pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya 

sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) 

pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian 

yang telah dirumuskan sebelumnya. 

BAB V : Pada bab lima ini adalah penutup yang merupakan bab akhir 

dalam penelitian. Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi, 

yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil 

analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang 

dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Ada dua alternatif cara 

penulisan simpulan, yakni dengan cara butir demi butir atau dengan cara 

uraian padat 


