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ABSTRACTd 

In 2018, the election of governor and deputy governor ofcBali for the period of 2018-2023 was 
conducted. Tabanan Regency has the highest electoral participation rate of 81.34%. This 
research aims to see how Instagram @tribunbali influence the political participation of the 
novice voters in Tabanan Regency. This research uses quantitative explanatory methods with 
uses and effects theory. The data analysis technique is a simple linearwregression analysis with 
SPSS 18 program. The results of this research showed the news of the election of governor and 
deputywgovernorwof Bali 2018 on Instagram @tribunbali have a positive influence on the 
political participation of novice voters in Tabanan Regency. When the news of the governor and 
deputy governor of Bali election on Instagram @tribunbali increased, political participation of 
novice voters in Tabanan Regency is getting higher. 
 
Keywords: Instagram,Wpolitical participation,Wnovice voters, newsIexposure, usesPand 
effects theory 

 

1. PENDAHULUAN 

Keberadaanwakun resmiwmedia sosial 

milik perusahaan mediawtelah menjadi 

sumber beritawutama pilihan para 

responden di Indonesia,Wyaitu sebanyak 

23,2%. Contoh dari media sosial tersebut 

adalah Instagram yang mayoritas 

pengguna aktifnya di Indonesia rata-rata 

berusia 18-24 tahun (jelajahdigital.com, 

2018). 

Salah satu media di Bali yang aktif 

menggunakan akun Instagram untuk 

menyampaikan berita adalah Tribun Bali. 

Dengan nama pengguna @tribunbali, akun 

tersebut telah mendapatkan tanda verifikasi 

dari Instagram yang berbentuk centang 

berwarna biru. Akun @tribunbali 

mempunyai jumlah pengikut atau followers 

lebih dari 122.000 dan unggahan lebih dari 

11.000 pada November 2018. Pada tahun 

2018 bertepatan dengan Pilkada Serentak 

yang dilaksanakan di seluruh Indonesia 

untuk memilihWWgubernur-wakil gubernur, 

dan bupati-wakil bupati. Di ProvinsiWBali 

dilaksanakan pemilihan gubernur dan wakil 

gubernur (pilgub) untukwperiode 2018-

2023. Dari seluruh kabupaten/kota di Bali, 

Tabanan meraih partisipasi pemilih tertinggi 

di angka 81,34%. Selama masa Pilgub Bali, 

@tribunbali telah menjadi sumber informasi 

bagi pemilih pemula di Tabanan. Di sisi 

lain, partisipasi politikWpemilih pemula 

khususnya dalam bentukWelectoral activity 

atau kegiatanWyang langsung atau tidak 

langsungWmenyangkut pemilu menjadi 

penting.WODGXVC 
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AngkaWpartisipasi pemilih yang tinggi 

di Tabanan dan faktorWpemilih pemula 

yang dekat dengan konsumsi berita di 

media sosial seperti Instagram menjadikan 

penelitian untuk mencari pengaruh terpaan 

berita Pilgub Bali terhadap partisipasi politik 

pemilih pemula diWTabananWmenjadi 

menarik untuk dilakukan.wdvdvvctw 

RumusanWMasalah 

Berangkat dari pendahuluan, maka 

peneliti mengajukan rumusan masalah 

bagaimana pengaruh terpaan berita Pilgub 

Bali di Instagram @tribunbali  terhadap 

partisipasi politik pemilihWWpemula di 

Kabupaten Tabanan dalam Pilkadaw2018? 

Tujuan Penelitian 

Menjelaskanwbagaimanawpengaruh 

terpaan beritawPilgub Bali di Instagram 

@tribunbali terhadapwpartisipasi politik 

pemilih pemulawdiwdaKabupaten Tabanan 

dalamwPilkadaww2018. 

2. KAJIAN PUSTAKA 

KomunikasiwPolitik 

Menurut Dahlan (1999) dalam Cangara 

(2016:29) komunikasi politik adalahwbidang 

atauwdisiplinWyang menelaahWperilaku 

dan kegiatan komunikasiwyangwbersifat 

politik, mempunyai akibat politik, atau 

berpengaruh terhadapwperilaku politik. 

Komunikasi politik juga dapatWdirumuskan 

sebagai suatu proses pengoperan 

lambang-lambangwwatau simbol-simbol 

komunikasi yang berisi pesan-pesan politik 

dari seseorang atauWkelompok kepada 

orang lain dengan tujuan untuk membuka 

wawasan atauwwcara berpikir, serta 

memengaruhi sikap dan tingkahWlaku 

khalayak yangWmenjadi target politik 

(Cangara, 2016:30).  

Terpaan Media 

Effendy dalam Sampitri (2011:39) 

menyatakan pengertianWWterpaan media 

sebagai kondisi di mana orang diterpa oleh 

isi media atau bagaimana isi media 

menerpa audiens atau keadaanWterkena 

pada khalayak olehWpesan-pesan yang 

disebarkan mediaWmassa (Kertayasa, 

2017:17). Dalam penelitianWini, terpaan 

media berupa berita PilgubWBali di 

Instagram @tribunbali akan diukur melalui 

frekuensi, durasi, dan atensi. 

Berita Politik di Media Sosial 

Nimmo (2011:228) mendefinisikan 

berita politik sebagai kreasi gabungan 

antara jurnalis yang merakit serta 

melaporkan berita danWkomunikator politik 

lain yaitu politikus,Wprofesional, dan juru 

bicara yangWmempromosikannya. Saat ini 

dengan didukung oleh teknologi internet, 

berita politik juga disebarkan oleh media 

online yang memiliki akun resmi di media 

sosialWseperti Instagram. 

Partisipasi Politik Pemilih Pemula 

Tabroni (2012:28) menyebutkan bahwa 

yang dimaksud dengan partisipasi politik 

adalah keikutsertaan masyarakatwsebagai 

warga negarawdalam menentukan segala 

keputusan yang menyangkut atau 

memengaruhi hidupnya.wSalah satu bentuk 

partisipasi politik adalaheelectoralWactivity, 

yaitu kegiatan yang secara langsung 

ataupun tidak langsung berkaitan dengan 

pemilu. Pemilih pemula sendiri adalah 

kalangan muda yang baruwpertamawkali 
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memilihwdalamwpemilu, sehingga hal ini 

cenderung mengakibatkan para pemilih 

muda belum mendapatkan pemahaman 

tentangDpolitikQ(Kertayasa,d2017:4). 

Teori Uses andqEffects 

Teori useswandweffects pertama kali 

dikemukakan oleh Sven Windahlwpada 

tahun 1979. Bungin (2006) menerjemahkan 

definisi teori uses and effects dari Sven 

Windahl sebagai sebuahwwsintesiswantara 

pendekatan uses and gratifications dan 

teori tradisional mengenai efek. Menurut 

Alexander (2014), teori uses and effects 

adalah teoriwyang menjelaskan bagaimana 

hubungan antara komunikasi massa yang 

disampaikan melalui media massa, 

menimbulkan efek bagi pengguna dari 

media massa tersebut. 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan bentuk eksplanasi. 

Responden dalam penelitian ini adalah 

pemilih pemula di Kabupaten Tabanan 

dengan usia 17-21 tahun dan pernah 

membaca berita Pilgub Bali 2018 yang 

bersumber dari Instagram @tribunbali. 

Jumlah sampelwpenelitian ini adalah 100 

orang dengan instrumen berupa kuesioner. 

Analisis data dilakukan melalui analisis 

regresi linier sederhana untuk menjawab 

seberapa besar variabel independen 

memengaruhi variabelwdependen. 

4. HASIL DAN PEMBAHASANm 

Salah satu media online yang memiliki 

akun resmi di Instagram adalah Tribun Bali 

dengan nama pengguna @tribunbali. Akun 

@tribunbali telah mendapatkan lencana 

terverifikasi dari Instagram berupa ikon 

centangWyang muncul di samping nama 

akun danWprofilnya. Pada pelaksanaan 

Pilkada 2018, @tribunbaliWmenjadi salah 

satu sumberFinformasi yang berkaitan 

denganSPilgub BaliXbagi pemilihVpemula 

di KabupatenWWTabanan. Kabupaten 

Tabanan sendiri memilikiVtingkat partisipasi 

pemilih tertinggi pada Pilgub BaliCtahun 

2018 dengan persentaseV 81,34%. 

DemografiZResponden 

RespondenwdalamWWpenelitian ini 

adalah 100worang yangwmerupakan 

pemilih pemula di Kabupaten Tabanan 

dengan rentang usia 17-21 tahun pada 

Pilgub Bali 2018. Responden juga pernah 

membaca berita Pilgub Bali dari Instagram 

@tribunbali sekurang-kurangnya satu kali. 

Dalam penelitian ini didominasi oleh 

responden berjenis kelaminXCperempuan 

yaitu 68%, sedangkan responden laki-laki 

sebanyak 32%. Berdasarkanwwusia, 

didominasiwoleh usia 21 tahun sebesar 

32%, sedangkan usia 20 tahunwsebesar 

25%, usia 17wtahun 18%, uisa 18 tahun 

16%, dan usia 19 tahun 9%. 

Berdasarkan pendidikan terakhir, 

respondenwdidominasiwolehwSMA/SMK/ 

sederajatwsebesarw76%,wdiikutiwakademi/

diploma 14%, SMP/sederajat 5%, dan 

sarjana (S1) sebesar 5%. Sedangkan 

berdasarkanwpekerjaan, diketahui bahwa 

respondenwdidominasiwolehwpelajar atau 

mahasiswa yaitu sebesar 87%, wiraswasta 

8%, pegawai negeri sipil (PNS) 2%, tidak 

bekerja 2%, dan petani 1%. Untuk media 

sumber pengetahuan tentang Pilgub Bali 

2018, didominasi oleh responden yang 
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menjawab media sosial sebesar 69%, 

televisi 17%, portal berita online 11%, dan 

koran 3%. 

Terpaan Berita PilgubWBali di 

Instagram @tribunbali 

Rata-rata dariVCkeseluruhan skor 

jawaban responden terhadap variabel 

independen adalah 2,70. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori sering. Hal ini 

berarti rata-rata pemilih pemula yang 

terpilih sebagai responden dalam penelitian 

ini sering terterpa berita Pilgub Bali di 

Instagram @tribunbali. Berdasarkan 

tabulasi silang untuk mengetahui 

keterkaitan antara terpaan berita Pilgub Bali 

di Instagram @tribunbali denganCVjenis 

kelaminwwdanwwusia, diketahui bahwa 

respondenwwlaki-lakiwdan respondenwusia 

17 tahunwmemilikiwnilai terpaan berita 

yangwpalingwtinggi. 

Partisipasi Politik Pemilih Pemula 

di Kabupaten Tabanan dalam Pilkada 

2018 

Rata-rata dari keseluruhan skor 

jawaban responden terhadap variabel 

dependen adalah 2,04. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori rendah. Hal ini 

artinya rata-rata pemilih pemula di 

Kabupaten Tabanan yang terpilih sebagai 

responden penelitian memiliki partisipasi 

politik electoral activity yang rendah pada 

Pilkada 2018. Berdasarkan jenis kelamin, 

responden perempuan memiliki nilai 

partisipasi politik yang lebih tinggi 

dibandingkan laki-laki, sedangkan 

berdasarkan usia, responden usia 17 tahun 

memiliki nilai yang paling tinggi. 

Jika dilihat berdasarkan indikator, 

responden perempuan unggulXpada 5 dari 

7 indikator partisipasi politik electoral 

activity, yaitu indikator menyampaikan 

dukungan, menghadiri kampanye, 

memberikan sumbangan kampanye, 

menjadi tim sukses, serta pada indikator 

mengawasi pemungutan dan penghitungan 

suara. Sedangkan pada indikator mengajak 

orang lain dan memberikan suara (vote) 

responden laki-laki memiliki nilai yang lebih 

tinggi. Berdasarkan usia, responden usia 

17 tahun unggul pada 4 dari 7 indikator, 

yaitu indikator menyampaikan dukungan, 

memberikan sumbangan kampanye, 

menjadi tim sukses, serta mengawasi 

pemungutan dan penghitungan suara. 

Sedangkan usia 19 tahun unggul pada 

indikator menghadiri kampanye, dan usia 

18 tahun unggul pada pada indikator 

mengajak orang lain dan indikator 

memberikanZsuara (vote). 

Pembahasann 

Melalui analisis regresiNlinier 

sederhana menggunakan program SPSS 

(Statistical Package for the Social 

Sciences) versi 18.00 for Windows, 

ditemukanFFbahwa persamaan regresi 

bernilai positif yang berarti bahwa 

hubungan antara kedua variabel adalah 

searah. Ketika terpaan berita Pilgub Bali di 

Instagram @tribunbali meningkat, maka 

partisipasi politik pemilih pemula di 

Kabupaten Tabanan dalam Pilkada 2018 

akan semakin tinggi. Partisipasi politik 

pemilih pemula di Kabupaten Tabanan 

dalam Pilkada 2018 dipengaruhi oleh 

terpaan berita Pilgub Bali di Instagram 

@tribunbali sebesar 21,8%,wwsedangkan 
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sisanyawsebesar 78,2%wdipengaruhiwoleh 

variabelwlainwdi luar penelitian ini. Variabel 

tersebut dapat dipengaruhi faktor demografi 

responden yang beragam, seperti 76% 

responden yang memiliki pendidikan 

terakhir SMA/SMK/sederajat, pekerjaan 

yang didominasi pelajar/mahasiswa 

sebesar 87%, pendapatan yang didominasi 

kurang dari Rp1.500.000 per bulan sebesar 

81%, dan faktor media sosial paling sering 

diakses selain Instagram yang didominasi 

oleh WhatsAppCsebesar 58%. 

Fakta lainnya yang ditemukan adalah 

media sumber pengetahuan tentang Pilgub 

Bali sebanyak 69% responden menjawab 

mediaJsosial, dan diikuti oleh media televisi 

sebesar 17%. Portal berita onlineJsendiri 

memiliki persentase 11%, dan koran 3%. 

Sedangkan media radio dan websiteWKPU 

baik KPU Republik Indonesia, KPU Bali, 

dan KPU Tabanan masing-masing 0%. 

Temuan penelitian ini menunjukkan televisi 

masih menjadi media yang dekat 

kehidupan sehari-hari pemilih pemula di 

Kabupaten Tabanan selain media sosial, 

khususnya pada masa Pilgub Bali 2018. 

Diketahui juga bahwa 56% responden 

melakukan verifikasi berita Pilgub Bali 2018 

yang bersumber dari Instagram 

@tribunbali. Hal ini berarti pemilih pemula 

memiliki sikap kritis dengan tetap 

melakukan verifikasi berita meskipun 

bersumber dari akunXresmi. 

Fakta yang juga ditemukan oleh peneliti 

adalah dari 86 orang responden yang 

memberikan suara atau mencoblos pada 

Pilgub Bali 2018, 47,7% memutuskan calon 

gubernurwdanwwakilwgubernur-yang-dipilih 

saat masa kampanye. 23,3% menentukan 

sebelum masaAkampanye,  18,6% saat 

hari pencoblosan (Rabu, 27 Juni 2018), dan 

10,5% saatSberada di bilik suara. 

Persentase tersebut membuktikan masih 

terdapat pemilih pemula yang baru 

memutuskan siapa yang dicoblos saat 

berada di bilik suara atau detik-detik 

terakhir waktu pencoblosan. 

5. KESIMPULANo 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, 

kesimpulan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Pertama, skor rata-rata dari tiga 

indikator terpaan media adalah 2,70 yang 

termasuk kategori tinggi. Hal ini berarti rata-

rata pemilih pemula di Kabupaten Tabanan 

yangwterpilih sebagai responden-penelitian 

iniwsering terterpawberita Pilgub Bali di 

Instagram @tribunbali. Respondenwlaki-

laki lebihwseringwterterpa berita daripada 

respondenXperempuan. Skor rata-rata laki-

laki adalah 2,70, sedangkan perempuan 

2,66. RespondenXusia 17 tahun juga lebih 

sering terterpa berita Pilgub Bali di 

Instagram @tribunbali. Skor rata-rata 

responden usia 17 tahunXadalah 2,85, 

sedangkan skor paling rendah dimiliki 

responden usia 19 tahun dengan skor 2,50. 

Kedua skorXtersebut termasuk kategori 

sering terterpa berita Pilgub Bali di 

InstagramX@tribunbali. 

Kedua, rata-rata pemilih pemula di 

Kabupaten Tabanan yang terpilih sebagai 

responden memiliki partisipasi politik 

electoral activity yangXrendah dalam 

PilkadaQ2018 (Pilgub Bali). Skor rata-rata 
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dari tujuh indikator partisipasiVpolitik 

electoral activityCadalah 2,04 yang 

termasuk kategori rendah. Responden 

perempuan memiliki partisipasi politik 

electoral activity yang lebih tinggi 

dibandingkan laki-laki. Skor rata-rata 

responden perempuan adalah 1,93, dan 

skor rata-rata responden laki-laki adalah 

1,90. Kedua skor tersebut termasuk dalam 

kategori rendah. SedangkanFberdasarkan 

usia, responden berusia 17 tahunKmemiliki 

skor rata-rata tertinggi yaitu 2,09. 

Sedangkan skor rata-rata terendah dimiliki 

responden usia 20 tahun dengan skor rata-

rata 1,78. Kedua skor tersebut termasuk 

dalam kategori rendah. 

Ketiga, terpaan berita Pilgub Bali di 

Instagram @tribunbali merupakan 

penggunaan media yang berarti memiliki 

peran sebagai uses, dan partisipasi politik 

pemilih pemula di Kabupaten Tabanan 

dalam Pilkada 2018 adalah efek yang 

disebabkan dari penggunaan media 

sehingga memiliki peran sebagai effects. 

Peran tersebut berarti tinggiXatau 

rendahnya tingkat partisipasi politik 

electoral activity merupakan hasil dari 

penggunaan media dan proses komunikasi 

politik yang dilakukan oleh dan melalui 

media massa. Efek komunikasiCpolitik 

yang diharapkan berujung pada pemberian 

suara (vote) dalam pemilihan umum seperti 

Pilkada 2018 (Pilgub Bali). Pada Pilkada 

2018 yang dilakukan serentak di seluruh 

Indonesia pada Rabu, 27 Juni 2018 yang 

salah satunya untuk memilih 

GubernurwdanwWakilwwwGubernurwwBali 

periodeww2018-2023,wsebanyak 86 orang 

atau 86% responden diketahui memberikan 

suara atau mencoblos, sedangkan sisanya 

sebanyak 14 orang atau 14% diketahui 

tidak memberikan suara. Berdasarkan fakta 

tersebut, maka teori uses and 

effectsBdalam penelitian ini telah terbukti. 

Keempat, hasil penelitian 

menunjukkanwbahwawH1 diterimawdan H0 

ditolak. Hal tersebutwberarti adawpengaruh 

terpaan berita Pilgub Bali di Instagram 

@tribunbali terhadapwwpartisipasiwwpolitik 

pemilih pemula di Kabupaten Tabanan 

dalam Pilkada 2018. Persamaan regresi 

yang didapatkan bernilaiwwwpositif, 

menunjukkan hubunganwwwantarawkedua 

variabelwsearah. Ketikawterpaanwwberita 

Pilgub Bali diWWInstagram @tribunbali 

meningkat maka partisipasi politik pemilih 

pemula di Kabupaten Tabanan dalam 

Pilkada 2018 akan semakin tinggi. 

Partisipasi politik pemilihWWpemula di 

Kabupaten Tabanan dalamSAPilkada 2018 

dipengaruhi oleh terpaan berita Pilgub Bali 

di Instagram @tribunbaliwsebesar 21,8%, 

sedangkanw78,2%wwdipengaruhiwwwoleh 

variabelwlainwdiwluarwpenelitian. 
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