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Abstract 

In this era, social media are not merely used to connect users to their friends and 

information, but they seem to have become a political filtering platform that 

allows the users to classify their online friends based on their political 

preferences in the case of 2019 presidential election.  

The purpose of this quantitative study is to research the relationship between 

political participation, political preferences, perceived information overload, and 

fanaticism behavior on Indonesia’s 2019 precidential election. The theories used 

in this study are postmodernism and cognitive dissonacnce found by Festinger. 

The theory refers to a situation involving conflicting belief,  attitudes, or 

behaviors which produces a sense of discomfort.  

The method used in this research is probability random sampling. Data in this 

study is gathered using questionnaire and literature studies. 100 participants of 

@Tubirfess’ followers completed a survey questionnaire instrument. Data for this 

research is analyzed using inferencial analysis and Rank Spearman analysis.  

The results of this study shows that there is a significant relationship between 

independent and dependent variables. Therefore, the hypothesis submitted in this 

study are all accepted. For future research, the writer suggests to conduct a 

qualitative study to gain a better understanding of underlying reasons and 

motivations behind fanaticism, especially fanaticism over presidential candidates.  

Keywords: Political Participation, Political Preferences, Perceived Information 

Overload, Fanaticism, Cognitive Dissonance 
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Pendahuluan 

Berkat kehadiran Internet, kini masyarakat dapat melakukan aktivitas 

demokrasi secara digital, sehingga partisipasi politik dapat dilakukan melalui 

media sosial.  Sementara, tahun 2019 merupakan tahun diadakannya pesta 

demokrasi bagi Warga Negara Indonesia. Pesta demokrasi tersebut adalah 

pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil legislatif yang 

diselenggarakan secara serentak untuk pertama kalinya, yakni pada 17 April 2019. 

Antusiasme masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam pesta 

demokrasi ini dapat dilihat pada penggunaan media sosial. Saat ini, media sosial 

yang banyak diakses oleh penduduk Indonesia dan kembali mengalami 

peningkatan jumlah pengguna setiap tahunnya adalah Twitter (Statista, t.thn.). 

Antusiasme pengguna Twitter yang terlibat langsung dalam membagikan konten 

seputar Pilpres 2019 sangat tinggi. Fenomena terebut terlihat saat berlangsungnya 

acara debat calon presiden antara  Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada 

putaran kedua pada 17 Februari 2019 lalu. Dilansir dari Tirto.id, tagar 

#DebatPilpres2019 menghasilkan 1,5 juta tweet dengan 290.000 tweets per 

menitnya (Aziz, 2019).  

Tidak dipungkiri bahwa berbagai fenomena yang terjadi pada masa Pilpres 

2019 tidak lepas dari perilaku fanatisme yang dimiliki oleh masing-masing 

pendukung kedua calon pasangan presiden dan wakil presiden ini. Dilansir dari 

Detik.com, pengamat politik dari Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, melihat 

bahwa fanatisme membelah warga menjadi dua kubu yang saling berhadapan, dan  

perseteruan antarkubu akan terus terjadi hingga perhelatan Pilpres berakhir 

(Aminudin, 2019). Fanatisme yang terjadi dalam Pilpres 2019 ini mengakibatkan 

adanya politik identitas yang sangat kental di tengah masyarakat. Politik identitas 

yang bertumpu pada fanatisme tersebut sangat rentan dijadikan komoditas politik 

oleh tokoh-tokoh politik. Perbedaan pandangan politik yang bertumpu pada sikap 

fanatisme juga mengarah pada perpecahan seperti memutuskan hubungan 

pertemanan dalam media sosial dewasa ini menjadi sebuah tren yang berkembang 

pada pengguna media sosial. Jurnal yang digarap oleh Joseph Yoo, Margaret, dan 
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Thomas Johnson (2018) menyebutkan bahwa penggunaan media sosial saat ini 

tidak lagi sekadar menjadi alat untuk membangun dan menjaga hubungan 

pertemanan, tetapi juga menjadi instrumen  individu dalam  mengklasifikasikan  

teman-teman online mereka berdasarkan pandangan politik. Lebih jauh lagi, 

individu cenderung menghindari mereka yang memiliki pandangan politik yang 

berbeda dengan dirinya. Penelitian yang sama menemukan bahwa tindakan 

berhenti mengikuti (unfollow) seringkali terjadi pada lingkungan politik yang 

bersifat homogen. Temuan ini mendukung fenomena yang dinamakan sebagai 

echo chamber; kecenderungan individu untuk tetap mempertahankan 

lingkungannya yang homogen dengan menyaring informasi yang masuk sesuai 

dengan apa yang diyakini. Sehingga, dapat dikatakan bahwa peristiwa politik 

suatu negara menjadi alasan meningkatnya tren berhenti mengikuti di media sosial 

karena adanya perilaku fanatisme pada masyarakatnya. 

Selain itu, peningkatan aktivitas pengguna Twitter dalam mengirim konten 

seperti tulisan, foto, gambar, video, dan konten lainnya rupanya diikuti oleh 

peningkatan pengalaman kelebihan beban informasi (perceived information 

overload) pada pengguna Twiter, khususnya pada persitiwa Pilpres 2019. 

Fenomena tersebut menggambarkan besarnya arus informasi yang diterima 

pengguna melalui media sosial. Bukan hal yang mengherankan apabila para 

pengguna media sosial merasa diri mereka menanggung beban akibat tingginya 

arus informasi yang terus diperbaharui dan mengharuskan mereka untuk 

menyaring konten-konten tersebut, terlebih jika informasi tersebut adalah 

informasi mengenai pasangan calon yang bukan menjadi preferensinya. 

Terjadinya fenomena kelebihan beban informasi pada pengguna merupakan salah 

satu bentuk disonansi pada tingkat kognitif. Pada akhirnya, terdapat kebutuhan 

untuk mengurangi disonansi tersebut, karena semakin besar jumlah informasi 

yang dikonsumsi oleh manusia, semakin tinggi kemungkinan disonansi kognitif 

tersebut akan muncul (Klausegger, Sinkovics, & Zou, 2007). 

Berdasarkan paparan yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk 

melalukan penelitian dalam rangka mencari korelasi antara tingkat partisipasi 

poliitik di media sosial, tingkat preferensi politik dan tingkat kelebihan beban 
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informasi terhadap perilaku fanatisme terhadap pasangan calon presiden dan wakil 

presiden pada fenomena Pilpres tahun 2019.  

Pada penelitian  ini, penulis menggunakan pengikut (followers) akun 

@Tubirfess sebagai populasinya. Pemilihan pengikut akun Twitter @Tubirfess 

pada penelitian ini didasari karena @Tubirfess merupakan akun berbasis auto 

base; kiriman (twit) yang ditampilkan pada akun tersebut berasal dari pesan yang 

dikirimkan dari pengikut akun @Tubirfess. Selain itu, para pengikut akun 

@Tubirfess kerap kali melakukan diskusi atau debat mengenai Pilpres 2019 di 

kolom balasan twit (reply). Akun @Tubirfess juga kerap membagikan ulang 

(retweet) konten-konten Pilpres 2019, sehingga peneliti berasumsi bahwa 

pengikut akun @Tubirfess sendiri sudah tepapar dengan konten-konten Pemilu 

2019.  

Rumusan Masalah: 

Bertolak dari latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka 

penelitian ini berfokus pada rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah  terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat partisipasi politik 

pada Pilpres 2019 dengan perilaku fanatisme terhadap pasangan calon 

presiden dan wakil presiden pada pengikut akun Twitter @Tubirfess. 

2. Apakah  terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat preferensi politik 

pengikut akun @Tubirfess dalam Pilpres 2019 dengan perilaku fanatisme 

terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pengikut akun 

Twitter @Tubirfess? 

3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kelebihan beban 

informasi seputar Pilpres 2019 dengan perilaku fanatisme terhadap pasangan 

calon presiden dan wakil presiden pada pengikut akun Twitter @Tubirfess? 

4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan (bersama-sama) yang diberikan 

oleh tingkat partisipasi politik, tingkat preferensi politik, tingkat kelebihan 

beban informasi terhadap perilaku fanatisme terhadap pasangan calon presiden 

dan wakil presiden pada pengikut akun Twitter @Tubirfess? 
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Tinjauan Pustaka 

1. Computer-Mediated Communication 

Computer-Mediated Communication (CMC) dapat didefinisikan sebagai 

berikut: 

“CMC is an umbrella term which refers to human communication 

via computers. Temporally, a distinction can be made between 

synchronous CMC, where interaction takes place in real time, and 

asynchronous CMC, where participants are not necessarily online 

simultaneously. Synchronous CMC includes various types of text-

based online chat, computer, audio, and video conferencing; 

asynchronous CMC encompasses email, discussion forums, and 

mailing lists. CMC can take place over local area networks (LANs) 

or over the Internet. Internet CMC, as well as allowing for global 

communication, also provides for the added dimension of hypertext 

links to sites on the www, and to email addresses.” (Simpson, 2002). 

 

 

CMC melihat bagaimana komputer memediasi proses komunikasi. Ada 

empat poin penting mengenai perspektif CMC menurut Holmes dalam Nasrullah 

(2012: 94), yaitu: (1) memfokuskan pada keunikan komunikasi yang terjadi di 

cyberspace; (2) lebih mengkhususkan diri pada isitilah interaksi dibanding 

integrasi, yang lebih mengangkat beragam bentuk interaksi individu dibandingkan 

semua konteks serta ritual sosial di mana interaksi tersebut memiliki makna; (3) 

tidak seperi media studies, beberapa pembahasan CMC mengungkap bagaimana 

faktor-faktor eksternal memengaruhi kegiatan komunikasi; dan (4) perspektif ini 

memfokuskan pada intergrasi informasi berdasarkan pada proses informasi yang 

dapat dijumpai dalam berbagai bentuk.  

 

2. Demokrasi Digital 

Menurut Hacker dan Dijk (dalam Hartanto, 2016) Demokrasi digital  

merupakan sebuah kumpulan usaha untuk melaksanakan demokrasi tanpa dibatasi 

oleh ruang, waktu dan kondisi fisik yang lain menggunakan ICT (Information and 

Communication Technology) serta CMC (Computer-mediated Communication). 

Namun, tidak berarti demokrasi digital menggantikan praktik-praktik politik 

tradisional (analogue political practices).  



6 

 

Tsagarousianou dalam Dijk (2013) mengungkapkan tiga klaim yang 

mendukung kehadiran demokrasi digital selama 25 tahun terakhir, yaitu; (a) 

demokrasi digital meningkatkan kehadiran informasi politik dan pertukaran 

informasi antara pemerintah, administrasi publik, perwakilan rakyat, organisasi 

politik, masyarakat dan warga negara secara individu; (b) demokrasi digital 

mendukung adanya debat publik, musyawarah, dan pembentukan komunitas, dan; 

(c) demokrasi digital meningkatkan partisipasi politik, khsusunya pengambilan 

keputusan politik oleh warga. 

Variabel partisipasi politik melalui media sosial sendiri merupakan bagian 

dari bentuk demokrasi digital karena menggunakan media digital sebagai 

instrumen partisipasi.  

3. Partisipasi Politik 

Menurut Budiarjo (2008: 368), partisipasi politik merupakan kegiatan warga 

yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk memengaruhi 

pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual atau 

kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau 

dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Milbrath dan Goel 

mengategorikan partipasi politik ke dalam beberapa golongan, yaitu; (1) apatis; 

orang yang menarik diri dari proses politik; (2) spektator; orang yang setidaknya 

pernah ikut memilih dalam pemilu; (3) gladiator; mereka yang aktif terlibat dalam 

proses politik, yaitu sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan 

kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivitas 

masyarakat., dan (4) pengkritik; orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk 

tidak konvensional (Sastromodjo, 1995: 74 -75). Dalam penelitian ini, partisipasi 

politik yang dimaksud adalah partisipasi politik secara online.  Partisipasi politik 

online meliputi diskusi politik melalui email grup, dan mengomentari konten 

politik di sebuah Blog. Bentuk-bentuk sosial media lain, seperti Facebook ataupun 

Twitter juga menjadi sarana partisipasi politik online, ketika media ini digunakan 

untuk memberikan informasi politik, atau setidaknya mengandung informasi 

politik. (Alatas, 2014). 
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4. Preferensi Politik 

Preferensi perilaku politik didefinisikan sebagai keputusan pilihan dalam 

aktivitas politik yang meliputi keseluruhan tingkah laku politik para aktor politik 

yang di mana dalam hal ini adalah warga negara atau masyarakat yang dalam 

manifestasi konkritnya telah saling memiliki hubungan dengan kultur politiknya 

atau budaya politik masyarakatnya. Preferensi tingkah laku warga masyarakatnya 

sebagai respon dalam menilai obyek dan peristiwa politik maupun model perilaku 

politiknya terhadap sistem politik yang ada. (Prasetya, 2018). Faktor-faktor 

munculnya preferensi politik dapat dilihat dari bagaimana perilaku pemilih yang 

dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan sosiologi, pendekatan psikologis 

dan pendekatan rasional (Hemay & Munandar, 2016). 

a. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan ini mengkaji perilaku pemilih yang menentukan pillihan 

politiknya berdasarkan latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti 

jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, 

agama. 

b. Pendekatan Psikologis 

Pendekatan ini digunakan untuk melihat keterkaitan antara pemilih dengan 

partai politik; bagaimana persespi pemilih terhadap partai-partai politik 

yang ada atau bagaimana hubungan emosional pemilih terhadap partai-

partai politik tertentu. 

c. Pendakatan Rasional 

Pendekatan ini melihat kegiatan memilih sebagai sebuah produk kalkulasi 

untung dan rugi. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan ongkos 

memilih dan kemungkian suaranya dapat memengaruhi hasil yang 

diharapkan, tetapi juga perbedaan alternatif terhadap perbedaan dari 

alternatif terhadap pilihan-pilihan yang ada. 

5. Kelebihan Beban Informasi (Information Overload) 

Kelebihan beban informasi atau information overload merupakan sebuah 

sitausi di mana kehadiran informasi yang sangat melimpah dan tak terkendali 

mencegah seseorang untuk mencari informasi yang dibutuhkan dan hal tersebut 
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membuat individu tersebut kesulitan menentukan pilihan. Kelebihan beban 

informasi juga dapat disebut sebagai infobesity  atau infoxication (Renjith, 2017). 

Faktor-faktor penting yang menyebabkan terjadinya information overload 

meliputi; (a) jumlah informasi yang diterima; (b) perasaan stress; (c) 

kebingungan; (d) tekanan; dan (d) kecemasan yang dialami oleh individu yang 

terpapar dengan berbagai informasi (Sasaki, Kawai, dan Kitamura, 2016). 

6. Fanatisme 

Fanatisme didefinisikan sebagai suatu keyakinan yang membuat seorang 

individu “buta”, sehingga mereka mau melakukan segala hal demi 

mempertahankan keyakinan yang dianutnya (Goddard dalam Eliani, Yuniardi, dan 

Masturah, 2018). 

Selain itu, fanatisme menurut Syafii mempunyai beberapa macam, yaitu: (1) 

fanatisme etnik; sebuah keadaan yang dimiliki seserang yang mengagungkan 

tentang suku atau kebudayaan, atau kelas sosial tertentu; (2) fanatisme nasional; 

sebuah sebuah fanatisme yang lebih condong pada kenegaraan; (3) fanatisme 

ideologi; (4) fanatisme agama; dan (5) fanatisme olahraga (Agriawan, 2016). 

Sementara itu, ciri-ciri fanatisme dapat dijelaskan sebagai berikut; (a) rasa 

antusiasme yang ekstrim; (b) keterikatan emosi dan rasa cinta; (b) berlangsung 

dalam waktu yang lama; (d) membela dan mempertahankan kebenaran yang 

mereka yakini (Eliani, Yuniardi, & Masturah, 2018). 

7. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

Menurut Gaffar (2000: 255), sistem pemilihan umum diartikan sebagai satu 

kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka. Jika 

sebuah lembaga perwakilan rakyat dipilih, maka sistem pemilihan mentransfer 

jumlah suara ke dalam jumlah kursi. Sementara itu, pemilihan presiden, gubernur, 

dan bupati yang merupakan representasi tunggal dalam sistem pemilihan, dasar 

jumlah suara yang diperoleh menentukan siapa yang menang dan siapa yang 

kalah. 

8. Teori Disonansi Kognitif 

Teori disonansi kognitif memprediksi bahwa kita akan cenderung mencari 

informasi atau gagasan yang memelihara konsistensi dan menghindari 



9 

 

ketidaknyaman atau opini yang tidak sesuai (Festinger dalam McQuail, 2008: 

280). Hal ini sekaligus menyatakan informasi baru dapat mengganggu sikap yang 

sudah ada dan mengarah pada penyesuaian kembali. Teori dasar ini menyatakan 

bahwa individu mencari keseimbangan dan konsistensi sikap dan nilai yang oleh 

sebab itu ia menghindari atau menyalahartikan pesan yang menentang opini dan 

keyakinan yang sudah tetap (McQuail, 2008: 280).  

Teori disonansi kognitif berangkat dari asumsi dasar yang diperkenalkan 

oleh West dan Turner (2008: 135) sebagai berikut ini: (a) manusia memiliki hasrat 

akan adanya konsistensi pada keyakinan, sikap, dan perilakunya; (b) disonansi 

diciptakan oleh inkonsistensi psikologis.  (c)disonansi adalah perasaan tidak suka 

yang mendorong orang untuk melakukan tindakan dengan dampak yang dapat 

diukur. (d) disonansi akan mendorong usaha untuk memperoleh konsonansi dan 

usaha untuk mengurangi disonansi. 

9. Teori Postmodernisme 

Postmodernisme merupakan kelanjutan sekaligus koreksi dari paham 

modernisme yang dicetuskan oleh salah satu tokoh filsafat berjama Jean Fracouis 

Lyotard. Postmodernisme diartikan sebagai suatu ide baru yang menolak ataupun 

yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori 

pemikiran di masa sebelumnya, yaitu paham modernisme yang dianggap telah 

gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat bangsa. Bagi 

postmodernisme, ilmu pengetahuan tidaklah bersifat objektif, tetapi bersifat 

subjektif dan berasal dari interpretasi manusia itu sendiri, sehingga kebenarannya 

adalah relatif. Postmodernisme menambah pembendaraan pengetahuan yang dapat 

diterima kebenarannya (Setiawan & Sudrajat, 2018). 

 

Metodologi Penelitian 

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk 

mencari ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

yang telah ditentukan. Pada penelitian ini akan  dijelaskan suatu masalah yang 

hasilnya dapat digeneralisasikan (Kriyantono, 2010: 55). Penelitian ini 
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menggunakan metode survey. Bentuk dari survey biasanya berupa kuesioner dan 

wawancara, baik secara lisan maupun tertulis yang memerlukan adanya kontak 

secara tatap muka antara peneliti dengan respondennya (Ruslan, 2003: 22). Pada 

penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner yang jawabannya bersifat tertutup.  

Populasi yang dipilih oleh peneliti adalah pengikut akun @Tubirfess yang 

membalas atau mengomentari cuitan (tweets) @Tubirfess yang berkaitan dengan 

Pilpres 2019 selama masa tenang Pilpres 2019, yaitu mulai dari tanggal 14 April 

sampi 16 April 2019. Sebanyak 131 pengikut berpartisipasi dalam mengomentari 

cuitan-cuitan tersebut. Dengan demikian, populasi dari penelitian ini adalah 

sebanyak 131 responden. Peneliti menggunakan metode pengambilan sampel 

probabilitas random sampling. Random sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang memberi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2018: 82).  Jumlah sampel yang akan peneliti 

gunakan adalah sebanyak 100 orang dengan menggunakan rumus Slovin. 

Analisis data dalam penelitian ini akan digunakan analisis deskriptif dan 

analisis Rank Spearman. Analisis korelasi rank spearman adalah salah satu uji 

statistik nonparametrik yang digunakan untuk menganalisis kesesuaian atau kaitan  

antara dua variabel, di mana skala datanya paling sedikit adalah ordinal. 

(Sugiyono, 2007: 52). Dalam pengolahan data ini, penulis menggunakan bantuan 

aplikasi SPSS for windows version 22. Keeratan hubungan atau koefisien korelasi 

dengan standar yang telah ditentukan sebagai berikut: 

 0  : Tidak ada korelasi antara dua variabel 

> 0 – 0,25  : Korelasi sangat lemah 

> 0,25 – 0,5  : Korelasi cukup 

> 0,5- 0,75  : Korelasi kuat 

> 0, 75 – 0,99 : Korelasi sangat kuat 

1   : Korelasi sempurna 

Selain itu, hasil dari uji korelasi rank spearman dapat digunakan untuk 

mengetahui koefisien determinasi. Koefisien Determinasi digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar variasi perubahan dalam satu variabel dependen 

ditentukan leh perubahan dalam variabel lain (independen). Koefisien korelasi 
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digunakan untuk mengetahui besar koefisien determinasi. Koefisien determinasi 

merpakan kuadrat dari koefisien korelasi (r
2
).  Selain itu, koefisien determinasi 

dinyatakan dalam persen, sehingga koefisien determinasi yang bersifat desimal 

harus dikalikan 100% (Silalahi, 2009: 376). 

Sajian dan Analisis Data 

1. Hubungan antara tingkat partisipasi politik dengan perilaku fanatisme 

Dari data output SPSS analisis rank spearman, diperoleh hasil signifikansi  

variabel tingkat partisipasi politik (X1) sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. 

Artinya, antara variabel tingkat partisipasi politik  (X1) dan (Y) memiliki 

hubungan yang signifikan. Koefisien korelasi variabel tingkat partisipasi politik 

(X1) terhadap variabel perilaku fanatisme (Y) menunjukkan angka 0,315 yang 

berarti memiliki standar keeratan hubungan yang cukup. Keeratan hubungan dapat 

dikatakan cukup karena kemungkinan terdapat faktor selain tingkat partipasi 

politik yang lebih kuat dan memengaruhi perilaku fanatisme (Y). 

2. Hubungan antara tingkat preferensi politik dengan perilaku fanatisme 

Hasil output SPSS analisis Rank Spearman juga menunjukkan hubungan 

antara variabel tingkat prefernsi politik (X2)  terhadap perilaku fanatisme (Y) 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien 

korelasi menunjukkan angka 0,312. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara variabel tingkat preferensi politik 

terhadap perilaku fanatisme dan memiliki standar keeratan hubungan yang cukup. 

3. Hubungan antara tingkat kelebihan beban informasi terhadap perilaku 

fanatisme 

Selanjutnya, output SPSS analisis Rank Spearman menunjukkan hubungan 

antara variabel tingkat kelebihan beban informasi (X3) terhadap perilaku 

fanatisme (Y) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. 

Koefisien korelasi juga menunjukkan angka 0,377. Sehingga, dapat dikatakan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kelebihan beban 

informasi (X3) terhadap variabel perilaku fanatisme (Y)  engan standar keeratan 
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hubungan cukup. Keeratan hubungan dikatakan cukup karena bisa jadi terdapat 

faktor lainnya yang lebih kuat terhadap perilaku fanatisme.  

4. Pengaruh tingkat partisipasi politik, tingkat preferensi politik, dan tingkat 

kelebihan beban informasi terhadap variabel perilaku fanatisme secara 

simultan   

Sebelum menguji hipotesis yang mengenai pengaruh antara variabel tingkat 

partisipasi politik, tingkat preferensi politik, dan tingkat kelebihan beban 

informasi terhadap perilaku fanatisme secara simultan atau secara bersama-sama 

dengan menggunakan Uji F, maka haruslah diketahui terlebih dahulu apakah data 

memiliki distribusi normal atau tidak. Karena, penggunaan uji ini memerlukan 

asumsi bahwa distribusi data bersifat normal (Silalahi, 2009: 383). Uji normalitas 

dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS for windows versi 22.0 Dasar 

pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 

maka penelitian berdistribusi normal. Namun, apabila nilai signifikansi (Sig.) 

lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal.  

Untuk menguji hipotesis ini, penulis melakukan Uji F (F test). Dilansir dari 

spssindonesia.com, uji  F bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel independen terhadap variabel 

dependen. Terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil Uji F, 

yaitu berdasarkan nilai signifikansi dari Output ANOVA dan berdasrkan 

perbandingan nilai F hitung dan nilai tabel. Jika dilihat berdasarkan nilai 

signifikansi (Sig.) dari Output ANOVA; apabila nilai Sig.< 0,05 maka hipotesis 

dapat diterima, yang berarti variabel tingkat partisipasi politik, tingkat preferensi 

politik, dan tingkat kelebihan beban informasi terhadap perilaku fanatisme 

berpengaruh secara simultan. Sebaliknya, apabila nilai Sig.> 0,05, variabel tingkat 

partisipasi politik, tingkat preferensi politik, dan tingkat kelebihan beban 

informasi terhadap perilaku fanatisme tidak berpengaruh secara simultan.  

Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai Sig. adalah sebesar 

0,000. Oleh karena nilai Sig. 0,000 < 0,005, maka sesuai dengan dasar 

pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima 

atau dengan kata lain variabel tingkat partisipasi politik (X1),  tingkat preferensi 
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politik (X2), dan tingkat kelebihan beban informasi (X3) secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel perilaku fanatisme (Y). 

Jika dilihat berdasarkan nilai F hitung dengan F tabel, harus terlebih dahulu 

diketahui F tabelnya. Dilansir dari spssindonesia.com, F tabel dicari pada 

distribusi nilai r tabel pada signifikansi 5% atau 0,05 dengan menggunakan rumus 

F tabel = (k; n-k). Simbol “k” adalah jumlah variabel independen, sementara “n” 

adalah jumlah responden atau sampel penelitian. Dalam penelitian ini, jumlah “k” 

adalah tiga, yakni variabel tingkat partisipasi politik, tingkat preferensi politik, 

dan tingkat kelebihan beban informasi. Sedangkan, jumlah “n” adalah 100 

responden. Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus dan 

menghasilkan angka (3; 100-3). Angka tersebut menjadi acuan untuk mengetahui 

nilai F tabel pada distribusi nilai F tabel statistik. Kemudian diketahui bahwa F 

tabel adalah 2,70.  

Diketahui bahwa nilai F hitung adalah 12,116. Karena nilai F hitung > F 

tabel 2,70 maka hipotesis diterima atau dengan kata lain tingkat partisipasi politik, 

tingkat preferensi politik, dan tingkat kelebihan beban informasi terhadap perilaku 

fanatisme secara simultan. 

Selanjutnya, untuk mengetahui koefisien determinasi perlu diketahui bentuk 

kuadrat dari koefisien korelasi atau r
2
. Koefisien determinasi dari variabel tingkat 

partisipasi politik (X1) adalah  0,315
2
 = 0,099 atau 9,9%. Sedangkan, koefisien 

determinasi dari variabel tingkat preferensi politik (X2) adalah 0,312
2
= 0,100 atau 

10%. Selain itu, koefisien determinasi dari tingkat kelebihan beban informasi (X3) 

adalah 0,377
2 

= 0,142 atau 14,2%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

variabel tingkat partisipasi politik  (X1) memiliki pengaruh sebesar 9,9%., 

variabel tingkat preferensi politik (X2) memiliki pengaruh sebesar 10%, dan 

variabel tingkat kelebihan beban informasi memiliki pengaruh sebesar 14,2%. 

Sedangkan, sisanya  (100% - 34,1% = 65,8%) dipengaruhi oleh variabel lain atau 

variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan uji statistik yang telah dilakukan dan 

dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penelitian membuktikan bahwa hubungan antara tingkat partisipasi politik (X1) 

pada Pilpres 2019 dengan perilaku fanatisme (Y) pada pengikut akun @Tubirfess 

adalah searah yang berarti positif dan  juga signifikan dengan koefisien korelasi 

sebesar 0,315 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal tersebut dapat diketahui 

melalui hasil pengujian dengan menggunakan korelasi Spearman rank. Dapat 

disimpulkan bahwa korelasi  memiliki nilai keeratan hubungan yang “cukup”.  

Dapat diartikan  bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi politik, periaku 

fanatisme pun meningkat.  Dengan demikian, hipotesis yang diajukan mengenai 

hubungan positif dan signifikan antara tingkagt partisipasi politik dengan perilaku 

fanatisme diterima.   

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat preferensi politik 

(X2) memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap perilaku fanatisme pada 

pengikut akun @Tubirfess (Y). Hal tersebut diketahui dari angka koefisien 

korelasi sebesar 0,312 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa keeratan korelasi antara tingkat preferensi politik dengan 

perilaku fanatisme adalah “cukup”. Dapat diartikan  bahwa semakin tinggi tingkat 

preferensi politik, perilaku menghindari fanatisme pun meningkat.  Dengan 

demikian, hipotesis yang diajukan mengenai hubungan positif dan signifikan 

antara tingkat preferensi politik dengan perilaku fanatisme dapat diterima. 

Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tingkat 

kelebihan beban informasi mengenai Pilpres 2019 (X3) memiliki korelasi positif 

dan signifikan terhadap perilaku fanatisme (Y) pada pengikut akun @Tubirfess. 

Hal tersebut dapat diketahui melalui besar koefisien korelasi dan nilai signifikansi 

yang masing-masing adalah sebesar 0,377 dan 0,000. Kemudian, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa keeratan korelasi antara tingkat kelebihan beban informasi 

terhadap perilaku fanatisme adalah  “cukup”. Dapat diartikan  bahwa semakin 

tinggi tingkat kelebihan beban informasi, maka perilaku fanatisme pun meningkat. 

Dengan demikian, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa hipotesis yang telah 
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diajukan mengenai tingkat kelebihan beban informasi terhadap fanatisme pada 

pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diterima. Kemudian, 

berdasarkan pembahasan dalam uji F yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat partisipasi politik (X1),  tingkat preferensi politik 

(X2), dan tingkat kelebihan beban informasi mengenai Pilpres 2019 (X3) secara 

simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap perilaku fanatisme (Y) pada 

pengikut akun @Tubirfess. 

Dari semua hasil analisis data dan uji statistik yang telah dilakukan dengan 

menggunakan uji korelasi rank  spearman, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 

ketiga variabel independen dalam penelitian ini yaitu tingkat partisipasi politik, 

tingkat preferensi politik, dan tingkat kelebihan beban informasi mempunyai 

keeratan korelasi yang dapat dikatakan “cukup” terhadap variabel dependen, yaitu 

perilaku fanatisme. Selain itu, ketiga variabel bebas tersebut mempunyai 

hubungan yang signifikan terhadap varibel terikat.  
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