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ABSTRAK 

 

Fenomena golput yang terjadi pada mahasiswa FISIP UNAIR mempunyai antusias yang 

cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari setiap pemilihan Presiden BEM di kampus yang memang 

masih banyak yang melakukan golput ketika pemilu kampus ini berlangsung. Begitu juga yang 

sering terjadi dalam pemilu presiden masih banyak mahasiswa FISIP UNAIR yang memilih 

untuk golput dengan berbagai alasan tertentu. Kajian ini memfokuskan pada proses konstruksi 

sosial tentang golput yang dilakukan oleh mahasiswa FISIP UNAIR pada pemilu Presiden tahun 

2014. 

 

Paradigma yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam kajian ini adalah 

paradigma interpretatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Teori yang digunakan adalah 

teori Konstruksi Sosial dari Peter. L. Berger. Informan dalam kajian ini adalah 5 orang 

mahasiswa FISIP UNAIR yang memilih golput. Teknik pengambilan sampel yang digunkana 

adalah purposive. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam. 

 

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain; (1) Proses penting bagi 

berlangsungnya aktivitas penyerapan realitas obyektif ini terletak pada sosialisasi yaitu proses 

yang dipakai untuk mengalihkan pemaknaan yang terobyektivasi dari satu generasi ke generasi 

berikutnya. (2) Dalam proses obyektivasi ini tidak sepenuhnya mendapatkan efek yang cukup 

berarti jadi hanya sebagian yang memberikan dampak bagi dirinya yang terjadi dalam 

keluarganya sangat menimbulkan tindakan golput yang sebetulnya itu tidak perlu dilakukan oleh 

keluarganya. (3) Proses eksternalisasi terjadi ketika aktor melakukan komunikasi dengan kondisi 

sosiokulturalnya ini para informan sedikit menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang 

dihadapi pada saat pemilu presiden tahun 2014 lalu. Secara sederhana, eksternalisasi dipengaruhi 

oleh stock of knowledge(cadangan pengetahuan) yang dimilikinya. 

 

. 

Kata kunci: Golput, Mahasiswa, Konstruksi Sosial. 



 

ABSTRACT 

 

The emergence of people who abstain from voting in presidential elections is an 

interesting issue to discuss and to analyze. It happens due to the fact that people are not statisfied 

with the goverments such as the president and the people’s representatives whose works and 

words are kind of contradiction. The number of people who abstain from voting in the elections 

increases year by year. That condition also happens in college students who are considered as 

one of high education people. In this study, the writer is interested to find out the construction of 

collage students who abstain from voting in presidential elections. 

This study takes place in Faculty of Social Sciences and Political Sciences Universitas 

Airlangga and takes five students as the informants. After that, the data of this study are analyzed 

by using social construction theory which is proposed by Peter L. Berger and purposive sampling 

method to determine the subject. The results show that the construction of the reasons why the 

students abstain from voting in the elections vary. It is not because of the others’ influence, most 

of them choose to abstain according to their own willingness, such as they prefer working or 

having holiday, they doubt the candidates’ vision and mission, and they have identity card from 

other district. Nevertheless, there is one informant who is asked by others, in this case is family, 

to abstain from voting. 

Then, those arguments become such a consideration for the informants to abstain from 

voting, they get new knowledge in order to gain their previous knowledge so that they have a 

consideration to decide their decisions. According to those three steps, it shows that the 

informants’ social construction to abstain from votingin presidential elections is because of their 

own willingness and family’s influence. 

Keywords: abstention, college students, social construction 

 

 



 Pendahuluan 

Fenomena golongan putih (golput) di Indonesia masih ada dalam setiap pemilu presiden. 

Pesta demokrasi yang terjadi 5 tahun sekali masih mencatat bahwa fenomena golongan putih ini 

selalu ada saja peminatnya. Sebelum melangkah lebih jauh peneliti akan menjelaskan arti kata 

pemilihan umum (pemilu). Pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan 

politik tertentu.  Sedangkan golongan putih (golput) tidak hanya terjadi dalam pemilu legislatif 

saja, di kampus pun juga masih banyak yang melakukan golput. Golput yang terjadi pada 

mahasiswa masih sering dilakukan khususnya pada mahasiswa Fisip Unair. 

Dalam fenomena golput yang sering terjadi di Indonesia menuturkan bahwa angka golput 

justru bertambah dua kali lipat dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2004 

yaitu 23% dan 21%. Angka ini terus naik di dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 

2009 yaitu 29,1%. Bahkan hal ini terjadi  juga dalam  pilkada. Angka golongan putih juga tidak 

menurun dalam beberapa pemilihan umum kepala daerah yang terjadi di dalam tiga tahun 

terakhir. Menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada Indonesia, pemilu selalu diwarnai dengan 

golput. Angka golput selalu bertambah dalam setiap tahunnya ketika proses pemilu berlangsung. 

(Mustika Utami, 2015 dikutip dari www.kompasiana.com diakses pada 25 Mei 2016 pukul 01.46 

WIB) 

Fenomena yang terjadi pada mahasiswa Fisip Unair mempunyai antusias yang cukup 

tinggi. Bisa dilihat dari setiap pemilihan Presiden BEM di kampus yang memang masih banyak 

golput yang terjadi. Masih belum banyaknya antusias maupun inisiatif dari para mahasiswa 

untuk memilih. Begitu juga yang sering terjadi dalam pemilu presiden masih banyak mahasiswa 

Fisip Unair yang memilih untuk golput. Berbagai alasan yang telah diutarakan oleh setiap 

mahasiswa yang memilih untuk golput. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa dari berbagai 

alasan yang terjadi pada mahasiswa Fisip Unair cukup banyak dan bermacam-macam alasannya. 

Dalam pesta tahunan yang terselenggara 5 tahun sekali, KPU  memprediksi di bawah 

25% tidak berhasil. Bahkan angka golongan putih pada pemilihan presiden tahun 2014 lebih 

buruk dibanding pemilihan presiden tahun 2009. Terlihat golongan putih ini sudah menjadi 

bagian dari masyarakat yang sah diminati oleh seluruh warga negaranya. Pada tahun 2014 saja 

angka golongan putih dalam pemilihan presiden mencapai 29,8% atau 56.732.857 suara. 

http://www.kompasiana.com/


Sedangkan pada tahun 2009 angka golongan putih mencapai 27,7%. Data tersebut membuktikan 

bahwa golongan putih semakin kesini semakin banyak peminatnya. Hal tersebut memberikan 

pertanda bahaya karena semakin banyak masyarakat yang kurang sadar akan politik. 

Dari data KPU menyebutkan bahwa total warga yang berhak menggunakan  hak pilihnya 

dan masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada pilpres 2014 sejumlah 190.307.134 orang. 

Angka tersebut cukup besar bagi jumlah pemilih yang ada di Indonesia, baik dari pemilih pemula 

maupun dari pemilih senior. Namun dari jumlah pemilih yang sangat banyak itu tidak menjadi 

patokan bahwa yang memilih juga mencapai angka itu 133.574.277 suara, angka yang cukup 

rendah bagi Indonesia. Ketika masyarakatnya sudah cukup berkembang tetapi partisipasi 

masyarakatnya dalam pemilihan umum sangat kurang sekali. (Angga, 2014 dikutip dari 

www.harianterbit.com diakses pada 13 April 2016 pukul 17.55 WIB) 

Golongan putih juga dapat diartikan sebagai kelompok/orang yang memiliki hak pilih 

terjadi dalam pemilu legislatif. Dalam perhelatan politik di tingkat lokal seperti pemilihan umum 

kepala daerah (pemilukada) gejala golongan putih juga terjadi. Istilah golongan putih muncul 

pertama kali menjelang pemilu pertama zaman orde baru tahun 1971. Pemrakarsa sikap untuk 

tidak memilih itu, antara lain Arief Budiman, Julius Usman dan Almarhum Imam Malujo 

Sumali. Langkah mereka didasari pada pandangan bahwa aturan main berdemokrasi tidak 

ditegakkan, cenderung diinjak-injak. (Fadillah Putra, 2003;104) 

Dalam proses demokrasi yang terjadi di Indonesia pada saat ini adalah bentuk 

pemerintahan yang berasas dari masyarakat atau yang biasa disebut secara langsung ataupun 

perwalian oleh masyarakat dan dilaksanakan juga oleh masyarakat. Karena sistem demokrasi 

yang baik adalah ketika masyarakat bisa menjalankan aturan-aturan negara secara baik dan 

teratur. Pastinya demokrasi ini juga untuk masyarakat dengan segala kebijakan yang telah dibuat 

oleh negara berdasarkan kepentingan-kepentingan masyarakat.   

Sejatinya demokrasi dapat membuat suatu negara menjalankan semua sumber daya yang 

ada didalamnya. salah satunya masyarakat mempunyai kekuasaan dalam bernegara. Salah 

satunya adalah dapat memilih dalam pemilihan umum secara tidak disengaja ataupun terpaksa. 

Ketika demokrasi ini tidak berjalan dengan baik dalam suatu negara, dampak yang akan terjadi 

sangat besar. Bisa diambil contoh dari saat berlangsungnya suatu pemilihan umum yang tidak 



sehat, akan dapat menimbulkan berbagai macam penyebab yang menjadikan masyarakat ini 

memilih untuk golongan putih. 

Dalam fenomena golongan putih bukanlah hal yang baru dalam ajang pesta demokrasi 

(pemilihan umum). Golongan putih bukanlah suatu organisasi. Dalam sejarahnya golongan putih 

adalah identifikasi bagi mereka yang tidak puas dengan keadaan sekarang karena aturan 

permainan demokrasi yang diinjak-injak. Tidak saja oleh partai – partai politik (seperti ketika 

mereka mencetuskan UU pemilihan umum), tapi juga oleh Golongan Karya, dalam usaha 

memenangkan pemilihan umum. Menggunakan aparat pemerintah dan cara-cara yang diluar 

batas aturan permainan dalam suatu masyarakat yang demokratis. 

Fenomena yang muncul golongan putih atau golput di Indonesia sejak tahun 1971 dan 

perkembangannya hingga kini jelas merupakan suatu dimensi sejarah politik yang menarik untuk 

diamati dan dianalisis. Menurut keterangan yang ada di berbagai media, golongan putih bukan 

partai politik, bukan golongan karya, melainkan kegiatan kultural yang seharusnya sudah terjadi 

dan tidak dapat diubah lagi. Sebuah pergerakan tercipta karena dengan banyaknya kejanggalan 

dalam sebuah perpolitikan khususnya. Sebuah gerakann yang bernama “moral force” yang sering 

kita jumpai di wilayah kampus. Persaingan politik begitu kuat, begitu keras, dan begitu 

pragmatis. Dengan persaingan yang sangat begitu kuat dalam dunia perpolitikan ini fokus pada 

perguatan akar dalam partai. 

Menurut pengamat politk juga Partai PKB sudah mempunyai loyaliti ataupun followers 

yang sangat banyak dan sudah mendarah daging. Hanya saja perlu menguatkan loyalitas akar 

rumput dan kecintaan kader pada akar rumput. Itu aja sudah cukup untuk menghadapi persaingan 

politik tanah air yang begtu kuat, begitu keras, dan begitu pragmatis. (Fabian, 2016 judul cak 

amin akui persaingan politik semakin ketat dan pragmatis dikutip dari www.kompasnia.com 

diakses pada 29 September 2016 pukul 20.00 WIB) 

Salah satu bukti yang telah dilontarkan oleh Cak Amin yang dapat menyebabkan 

kekecewaan pada rakyat, masyarakat menilai bahwa pemilu tidak berlangsung secara sehat dan 

pemilu ini tidak membuahkan hasil yang sangat berarti, obral–obral janjipun sering dilakukan 

sebelum pemilu berlangsung. Banyak yang menjanjikan bilamana memilih salah satu calon 

kehidupan mereka selanjutnya akan jauh lebih baik daripada sekarang. Surutnya kepercayaan 



masyarakat terhadap Parpol juga terekam dari hasil yang dilansir kompas bahwa sebagian besar 

(66,5% responden) menyatakan ketidakpuasaannya terhadap kinerja parpol yang mereka pilih 

pada pemilu 2004. (sumber: www.hizbut-tahrir.or.id diakses pada 23 Juni 2016 pukul 00.10 

WIB) 

Dalam kaitannya dengan ketidakpuasan pemilu ini membuktikan bahwa kinerja Parpol 

ataupun wakil rakyat ini kurang mengalami progress yang baik. Sebagian responden yang 

menyatakan kekecewaan ini terpaku pada kiprah para politisi yang kurang tanggap dalam bekerja 

dan tidak sesuai dengan apa yang mereka presentasikan saat kampanye.  

Angka golongan putih akan semakin tinggi bilamana masyarakat ini secara terus menerus 

mengalami kekecewaan dalam setiap pemilihan. Bentuk kekecawaanpun sangat beragam, 

kepercayaan rakyat terhadap elite politik hampir mencapai titik nadir. Ini karena para pemimpin 

tidak lagi berpihak pada rakyat. Akibatnya, rakyat apriori atau lebih tepatnya rakyat sudah muak 

dengan suatu kejadian yang pada setiap kali dilakukan pemilihan umum masalah yang akan 

datang akan tetap sama. Maka dari itu ketika seseorang dapat berpikir dan dapat berasumsi 

bahwa setiap pemilihan umum selalu ada kekecewaan, jadi dapat dipastikan tingkat angka 

golongan putih akan meningkat drastis. Bahkan bisa jadi golongan putih akan menjadi pemenang 

pada pemilihan umum 2014, baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden. (Mustika 

Utami, 2015 dikutip dari www.kompasiana.com diakses pada 25 Mei 2016 pukul 01.46 WIB) 

Selain adanya partisipasi mahasiswa yang kurang dan pengaruh-pengaruh ataupun sebab-

sebab mahasiswa dalam pemilu, ada juga bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap pemilu. 

Dilansir dari salah satu koran online suara mahasiswa daerah Depok dengan lantang menolak 

pemilu 2014. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya demo mahasiswa yang menamai dirinya 

Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) cabang Depok. Kekecewaan terhadap pemilu yang 

berlangsung 2014 membawa beberapa tuntutan yang ingin disampaikan kepada Komisi 

Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Pada demo tersebut HMI menolak Pemilu Legislatif dan 

Pemilu Presiden 2014 yang tidak sesuai hukum. Selain itu HMI juga mendesak penegak hukum 

agar menindak pihak yang melakukan penyelewengan selama Pemilu berlangsung. (sumber: 

www.suaramahasiswa.com diakses pada 29 September 2016 pukul 23.00 WIB) 



Dalam studi ini yang membedakan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Hasyim Ali Imron yang memaparkan dalam fenomena golongan putih pemilu eksekutif 2004. 

Pemilih didaerah tersebut memiliki dua kategori yang berbeda, yang disebutkan adalah pertama, 

bagaimana pemilih golongan putih ini teridentifikasi karen tidak mendatangi lokasi TPS dan 

kedua  mereka ini mendatangi TPS didaerah tersebut tetapi para pemilih ini menggunakan hak 

pilihnya dengan cara yang salah dan disengaja. Ada indikasi bahwa pemilih – pemilih ini salah 

satu kubu calon pemilih dalam pemilihan presiden 1. Dalam pemilihan presiden ke 2 partisipan 

politik ini kurang antusias dengan berlangsungnya pemilihan gelombang kedua, banyak yang 

melakukan golongan putih dalam gelombang kedua ini, dikarenakan calon yang diusung 

didaerah ini tidak mengikuti pemilihan presiden dalam gelombang yang kedua.  

Studi yang dilakukan oleh Bambang IP membahas tentang bagaimana pemahaman 

pemilih pemula tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan dalam pemilihan 

umum 2014. Bahwa pemilih pemula cenderung berasumsi dalam berpolitik pemilih pula ini 

mereka belum bisa mencerna oleh pemikiran serta tindakan pemilih pemula ini memahami 

tentang pemilu ini dan studi kasus yang dilakukan kepada siswa siswi sekolah. Mereka belum 

mengenal secara lebih jauh apa arti kata politik dan menurut mereka politik adalah konsumsi 

orang dewasa semata. Melihat juga hambatan – hambatan apa saja yang dapat mempengaruhi 

pemilih pemula ini golput. 

Ketika demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan dapat menyelaraskan kebutuhan 

rakyat maka tidak adanya suatu kekecewaan dalam pemilu. Tetapi ketika demokrasi di Indonesia 

disalahgunakan maka rakyat akan bereaksi dengan kekecewaan, akhirnya timbullah golongan 

putih pada setiap pemilihan umum. Sedangkan fokus yang menjadikan penelitian ini menarik 

adalah ketika golput ini dilakukan oleh orang yang berintelektual tinggi salah satunya 

mahasiswa. Mahasiswa golput cukup berkesan menurut peneliti karena alasan – alasan 

mahasiswa golput yang ada di surat kabar harian online dapat mengangkat realitas yang ada pada 

mahasiswa yang golput. ini yang membuat peneliti ingin tahu bagaimana konstruksi mahasiswa 

memilih golput. 

Dalam studi terdahulu pula mengenai golongan putih dalam mahasiswa, belum ditemui 

adanya studi yang memfokuskan kepada konstruksi sosial mahasiswa memilih golongan putih. 

berbeda dengan studi oleh Bambang IP dan Hasyim Ali Imron, Tidak lupa juga dari data yang 



telah saya utarakan sebelumnya bahwa tingkat golongan putih yang terjadi di Indonesia sangat 

tinggi. 

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi sosial tentang golput 

yang dilakukan oleh mahasiswa fisip unair pada pemilu presiden tahun 2014? 

Kerangka Teori 

 Teori Konstruksi Sosial oleh Peter L Berger 

Menurut Berger, Sosiologi memusatkan perhatian pada hubungan antara individu dan 

masyarakat  (Ludwig 2012). “Individu” dianggapnya sebagai acting subject, yakni makhluk 

hidup yang senantiasa bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan-tindakan yang 

dilakukannya bukan sekedar respon biologis terhadap suatu stimulus tertentu, tetapi berangkat 

dari makna-makna subjektif yang dimiliki sang aktor tentang tujuan yang hendak dicapai lewat 

tindakannya. Cara atau sarana untuk mencapai tujuan tersebut, serta situasi dan kondisi di mana 

tindakan akan atau sedang dilakukan. Sedangkan “masyarakat” didefinisikannya sebagai suatu 

satuan kompleks yang terdiri dari relasi-relasi antarmanusia yang (relatif besar dan terpola).  

Relasi antarmanusia yang relatif besar dan terpola ini biasanya diterima begitu saja dan tidak 

problematis. Berger menyetujui pendapat dari fenomonologis bahwa terdapat realitas berganda 

daripada hanya ada suatu realitas tunggal. Berkaitan dengan hal ini, etnometodologi menekankan 

perbedaan dua realitas, realitas yang diterima tanpa dipertanyakan atau commen sense dan 

realitas ilmiah. (Poloma, 2013) 

Berger menjelaskan sebagai seorang sosiolog haruslah memiliki “kesadaran sosiologis”. 

Kesadaran sosiologis di sini dapat diberi pengertian sebagai suatu sistem nilai yang seharusnya 

dimiliki dan digunakan oleh ahli sosiologi ketika ia atau mereka bertugas, bukan selaku birokrat, 

teknokrat, atau warga negara, tetapi selaku ahli sosiologi atau biasa disebut sociologist qua 

sociologist (Poloma 2013). Selaku ilmuwan˗ ˗ ˗ ahli sosiologi menganut nilai-nilai tertentu, 

yakni nilai ilmiah. Nilai ilmiah menurut Berger, melibatkan prinsip-prinsip objektivitas, empiris, 

sistematis, dan teoritis. 

 

 

 



 Tiga Konsep Dasar Pemikiran Berger 

Perumusan Berger tentang hubungan timbal balik di antara realitas sosial yang bersifat 

objektif dengan pengetahuan yang bersifat subjektif dilandaskannya pada tiga konsep. Dan 

ketiga konsep inilah yang akan dijelaskan di sini. 

Pertama, realitas kehidupan sehari-hari. Di awal telah dijelaskan bahwa Berger 

memahami realitas sosial sebagai sesuatu yang kehadirannya tidak tergantung pada kehendak 

masing-masing individu. Selain itu, Berger pun mengakui bahwa realitas ada banyak corak dan 

ragamnya. Namun, dalam karyanya bersama Luckmann, dikemukakan bahwa apa yang 

terpenting bagi analisis sosiologis adalah realitas yang dihadapi atau dialami oleh individu dalam 

kehidupannya sehari-hari. 

Kedua, interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini, realitas kehidupan 

sehari-hari terkesan dialami individu secara perorangan. Kenyatannya tidaklah demikian. 

Menurut Berger dan Luckmann, realitas sosial dialami oleh individu bersama-sama dengan 

individu lainnya. Selain itu, individu lainya sesungguhnya juga merupakan realitas sosial. Dalam 

pengertian ini, artinya orang lain bukan hanya sebagai bagian atau objek dalam realitas 

kehidupan sehari-hari individu, tetapi ia atau mereka juga bisa dipandang sebagai realitas itu 

sendiri. Artinya, pengalaman individu tentang sesamanya merupakan aspek yang penting untuk 

ditelaah dari konstruksi ralitas dalam diri seseorang. 

Ketiga, bahasa dan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Berger, ekspresi 

manusia dapat menjadi sesuatu yang baku dan objektif, menjadi cara bagi suatu kelompok sosial 

untuk berekspresi. Ia menjadi gerak isyarat (gesture) yang tersedia baik bagi si pencetus, yang 

menciptakannya maupun bagi orang lain. Perlu diingat, ekspresi-ekspresi objektif berasal dari 

sesuatu yang subjektif, dari seorang pencetus. Dengan mengalami proses pemantapan sosial, 

suatu ekspresi menjadi tersedia melampaui batas-batas situasi tatap muka sewaktu ia dicetuskan 

untuk pertama kali. Ringkasnya, realitas kehidupan sehari-hari tidak bertahan tanpa adanya 

objek-objek (proses pengobjekan atau hasil objektivikasi). Bagian terpenting dari objek-objek 

bukanlah bentuk fisiknya, tetapi makna subjektif yang ditampilkan dalam interaksi seseorang 

atau sekelompok manusia kepada manusia yang lain. 

 



 Masyarakat sebagai Realitas Objektif 

Berger mengungkapkan pandangannya tentang masyarakat merupakan realitas objektif. 

Masyarakat tercipta sebagai realitas objektif karena adanya berbagai individu yang 

mengeksternalisasikan dirinya dengan mengungkapkan subjektivitas konstruksinya melalui 

aktivitas yang dilakukannya (Samuel 2012: 27). Aktivitas yang dilakukan individu ini terjadi 

secara terus-menerus dan berulang, namun tidak berarti pengulangan aktivitas ini tidak 

mengalami perubahan. Pengulangan aktivitas dalam istilah Berger menyebutnya “habitualisasi” 

(Ludwig 2012). Habitualisasi merupakan pengulangan tindakan atau aktivitas individu, 

melakukan tindakan atau aktivitas di masa kini atau masa depan yang kurang lebih sama dengan 

tindakan atau aktivitas di masa lampau. 

Selanjutnya, Berger mengemukakan bahwa dengan adanya aktivitas yang mengalami 

habitualisasi ini memunculkan tipifikasi. Habitualisasi dan tipifikasi ini tidak hanya terjadi pada 

satu aktor saja, tetapi melibatkan dua orang atau lebih dan seluruh manusia. Tipifikasi yang 

terjadi satu dengan yang lain saling berkorespondensi yang memungkinkan terbentuknya pranata 

sosial. Tipifikasi resiprositas dapat berubah menjadi institusi sosial bila eksistensinya telah 

berlaku secara luas, eksternal (objektif), dan koersif (memaksa) terkadang masing-masing 

individu pembentuknya. Ini merupakan proses terbentuknya tatanan institusional masyarakat. 

Pada dasarnya masyarakat muncul karena adanya individu-individu yang memiliki 

pengalaman bersama sebagai hasil pertalian individu atau aktivitas yang dilakukan masing-

masing. Pengalaman bersama ini merupakan satu kesatuan yang utuh, yang lain dari akumulasi 

pengetahuan individu (individual’s stock of knowledge). Ada kekhasan tersendiri dari 

pengalaman bersama dibandingkan dengan pengalaman individual. Pertama, pembentukan 

pengalaman bersama tidak melibatkan semua pengalaman individu, melainkan hanya sebagian 

saja, yaitu pengalaman yang mengendap dan bertahan dalam ingatan manusia.  

Kedua, pengalaman bersama bersifat objektif dan pengalaman individu bersifat subjektif. 

Namun pengalaman individu ini dapat bersifat objektif ketika telah dikomunisikan bersama 

individu yang lain melalui simbol-simbol terutama bahasa. Dengan begitu, pengalaman 

individual ini dapat juga tersedia  menjadi akumulasi pengalaman bersama bagi mereka yang 

tidak memiliki pengalaman individu yang sama.  



Ketiga, akumulasi pengalaman bersama (shared stock of knowledge)  ini tidak terlepas 

dari akumulasi pengalaman yang telah terjadi. Tidak menutup kmeungkinan akumulasi 

pengalaman bersama ini bertambah. Dan akumulasi pengalaman bersama yng terus-menerus 

berlangsung ini dikenal sebagai tradisi. Namun, tidak semua akumulasi pengalaman bersama 

dapat menjadi tradisi.  

Keempat, akumulasi pengalaman bersama yang terbentuk dari pengalaman individual 

akan melewati proses objektif di mana kedudukan pengalaman bersama tersebut menjadi 

pedoman berpilaku masyarakat luas. 

 Masyarakat sebagai Realitas Subjektif 

Menurut Berger, masyarakat sebagai realitas subjektif, terdapat hubungan dialektis 

didalamnya, di mana ada proses hubungan saling membentuk dan menentukan. Bagi Berger, 

ketika manusia lahir ia hanya memiliki kesiapan untuk menerima kehadiran masyarakat dalam 

kesadarannya. Seiring dengan kesiapan manusia menerima masyarakat dalam kesadaran sendiri 

inilah proses internalisasi berlangsung. Internalisasi merupakan proses di mana manusia 

menyerap pengetetahuan dunia yang dihuninya. Proses internalisasi ini tidak menghilangkan 

kedudukan realitas objektif atas persepsi individu. Internalisasi hanya menyangkut 

penginterpretasian realitas objektif menjadi realitas subjektif menjadi pengetahuan yang hadir 

dan mengendap dalam kesadaran individu. 

Internalisasi berlangsung seumur hidup manusia, baik itu sosialisasi primer maupun 

sosialisasi sekunder. Terdapat perbedaan antara subjek yang mengalami sosialisasi, “materi 

sosialisasi”, maupun orang-orang yang bertugas menginternalisasi. Pada saat sosialisasi primer, 

individu ditanamkan sifat-sifat umum yang berlaku pada masyarakat. Ketika sosialisasi primer, 

individu juga memperoleh identitas diri. Sedangkan pada saat sosialisasi sekunder, individu 

mengenali sifat-sifat khusus yang berlaku pada sektor tertentu saja. Adapun sosialisasi sekunder 

ini ada kelanjutan dari sosialisasi primer. 

Perbedaan sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder juga dapat dilihat dari aspek yang 

mengalami sosialisasi. Dalam sosialisasi primer, aspek biologis sangat dipertimbangkan (kita 

tidak bisa mengajarkan balita untuk bermain catur atau belajar berdialektika). Hal ini tentu 

berbeda pada proses sosialisasi sekunder. Keterbatasan aspek biologis tentu ada, namun tidak 

begitu dipertimbangkan. Selain aspek biologis, aspek ketertarikan emosional antar kedua pihak 



(pelaku internalisasi dan orang yang mengalami internalisasi) juga menentukan kelancaran 

proses sosialisasi. 

Menurut Berger (2012), inti dari proses internalisasi adalah proses penerimaan definisi 

situasi institusional yang disampaikan orang lain. Individu akhirnya sampai pada memahami 

definisi orang lain, tetapi seiring dengan pemahaman definisi tersebut, individu bersama dengan 

individu yang lain mampu menjalin pendefinisian yang mengarah pada pembentukan definisi 

bersama. Jika sudah sampai pada tahap ini, artinya individu bisa dianggap menjadi bagian dari 

masyarakat sesungguhnya., yaitu dapat berperan aktif dalam pembentukan masyarakatnya. 

Salah satu tugas pokok pada sosiologi pengetahuan adalah menjelaskan adanya dialektika 

antara diri (self) dengan dunia sosio-kultural. Dialektika ini berlangsung dalam suatu proses 

dengan tiga tahapan simultan, yakni sebagai berikut (Berger 2012): 

1. Eksternalisasi, merupakan proses penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai 

produk manusia. 

2. Objektivasi, merupakan proses di mana proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif 

yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. 

3. Internalisasi, proses di mana individu mengidentifikasi diri dengan lembaga-lembaga 

sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. 

Temuan dan Diskusi Teoritik 

 Konstruksi Sosial Menurut Berger 

Setelah temuan data dan profil informan yang telah dijabarkan pada bab 3, berikutnya 

dalam sub bab ini akan membahas deskripsi data dan analisis teoritis konstruksi sosial dari Peter 

L. Berger. Di mana menurut Berger, terdapat suatu proses dialektis antara individu dan analisis 

teoritis ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan peneltian yang diuraikan 

menggunakan perpektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Sehingga, mampu memberikan 

penjelasan mengenai fenomena mahasiswa FISIP angkatan 2012-2013 yang memilih golput 

dalam pemilu presiden tahun 2014. 

Menurut Berger, manusia adalah pencipta kenyataan sosial yag obyektif melalui proses 

eksternalisasi; sebagaimana kenyataan obyektif mempengaruhi kembali manusia melalui proses 

internalisasi  (yang mencerminkan kenyataan subyektif). Dengan kemampuan berpikir dialektis, 



dimana terdapat tesa, antitesa dan sintesa. Berger memandang masyarakat sebagai produk 

manusia  dan manusia sebagai produk masyarakt. Berger menjelajahi berbagai impilkasi dimensi 

kenyataan obyektif dan subyektif, maupun proses dialketis dari obyektivasi, internalisasi , dan 

eksternalisasi. 

Dialektika itu berlangsung dalam suatu proses dengan tiga momen simultan, yakni 

eksternalisasi (penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia), 

obyektivasi (interaksi sosial dalam dunia intersubyektivasi yang dilembagakan atau mengalami 

proses institusionalisasi), dan internalisasi (individu mengidentivikasikan diri dengan lembaga 

sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya). 

Pada tahapan internalisasi, mahasiswa sudah mengetahui tentang golput pada pemilu 

presiden tahun 2014 tetapi tidak berdasarkan apa yang sudah mereka lakukan di lingkungan 

kampus. Melainan stock of knowledge yang mereka miliki secara umum. Apa yang mereka 

artikan baik secara harfia atau mereka memiliki pengetahuan secara definitif umum. Konstruksi 

mahasiswa Fisip angkatan 2012-2013 yanag mereka miliki ini mereka dapatkan ketika di bangku 

kuliah, atau mereka mendefenisikan sendiri dari apa yang mereka alami. Pada dasarnya 

internalisasi ini merupakan hasil dari pengalaman yang kemudian digabungkan dengan apa yang 

mereka ketahui tentang golput secara umum. Hal ini kemudian diproyeksikan menjadi 

pengetahuan mahasiswa Fisip angkatan 2012-2013 dalam melihat golput yang terjadi pada 

pemilu presiden tahun 2014 itu sendiri. 

Selanjutnya adalah tahapan objektivasi. Yakni tahapan lanjutnya yang mana merupakan hasil 

dari stimultan tahapan internalisasi. Objektivasi ini berkenaan dengan apa yang mereka alami. 

Bisa dikatakan sebagai tahapan pengalaman pribadi dari individu dalam mengartikan sebuah 

realitas. Dalam realitas mahasiswa FISIP angkatan 2012-2013 yang memilih golput dalam 

pemilu presiden 2014 ini, mahasiswa memiliki pengalamn terkait kasus golput yang terjadi. 

Pengalaman tidak diartikan sebagai apa yang mereka alami. Tetapi apa yang mereka lihat atau 

rasakan dengan panca indera yang mereka miliki. Dalam kasus yang ada di mahasiswa FISIP, 

menunjukkan bahwa mahasiswa Fisip angkatan 2012-2013 akan sering melihat kondisi dimana 

tindakan-tindakan yang sebenarnya merujuk pada golput ini dianggap sebagai hal yang wajar. 

Pengalaman-pengalaman seperti inilah yang kemudian mempengaruhi konstruksi mereka dalam 

mengartikan atau mendeskripsikan golput yang telah terjadi dalam dirinya. 



Terakhir, merupakan tahapan eksternalisasi dimana mahasiswa FISIP angkatan 2012-2013 

akan memiliki konstruksi tentang golput dalam pemilu presiden tahun 2014 yang mereka miliki 

sendiri sesuai dengan pengalaman yang ada (mereka alami). Pada tahapan ini mahasiswa FISIP 

angkatan 2012-2013 akan memiliki konstruksi tentang golput dalam pemilu presiden tahun 2014 

yang berbeda. Konstruksi ini juga dapat dipengaruhi dari lokasi yang ada. mahasiswa yang 

memilih golput pada pemilu presiden tahun 2014 yang awalnya menganggap semua hal yang 

berakitan dengan pengaruh dari orang tua maupun pengaruh dari teman dan dari penilain mereka 

mengenai paslon presiden sebagai bentuk golput mereka pada pemilu presiden tahun 2014. Hal 

ini didefinisikan secara umum karena apa yang mereka konstruksikan berdasarkan apa yang 

mereka ketahui di luar sana. Konstruksi ini berubah ketika mereka sudah menjadi dan memiliki 

pengalaman-pengalaman ketika berada di lingkungan ketika dia beradaptasi dengan keluarga, 

teman, dan tetangganya. Lokasi juga dapat mempengaruhi konstruksi yang dimiliki oleh 

mahasiswa Fisip angkatan 2012-2013. Golput dalam pemilu presiden tahun 2014 bahkan 

dianggap sebagai hal yang wajar ketika kejadian tersebut terjadi dan dialami oleh para informan. 

Tahapan internalisasi, objektivasi dan eksternalisasi ini merupakan serangkaian tahapan yang 

mana membentuk konstruksi yang ada di masyarakt kemudian dikonstruksikan secara pribadi 

untuk membentuk definisi suatu kejadian yang baru atau memunculkan makna baru . konstruksi 

tersebut diawali dengan pengetahuan yang diketahui secara umum kemudian dikonstruksikan 

secara berlanjut. Konstruksi selanjutnya ini dapat dimaknai berbea pada masing-masing individu. 

Pemaknaan yang berbeda inilah yang dipengaruhi dari objektivasi yang ada. yang kemudian 

makna tersebut masuk pada tahapan eksternalisasi. 

Ketika satu makna yang berbeda masuk pada tahapan eksternalisasi ini, konstruksi ini 

kemudian akan menjadi “pengetahuan pribadi yang diumumkan”. Maksudnya adalah apa yang 

diketahui oleh seseorang atau individu akan menjadi pengetahuan baru bagi orang lain. Proses 

inilah yang kemudian menjadi pengetahuan umum bagi individu baru. Pengetahuan umum 

individu yang baru ini merupakan bagian dari internalisasi. Kemudian masing-masing individu 

akan memiliki pengalaman yang mana pengalaman tersebut akan menjadi pengaruh terhadap 

makna yang baru. Begitu pula konstruksi tentang mahasiswa Fisip angkatan 2012-2013 yang 

memilih golput pada pemilu presiden tahun 2014. 



Proses konstruksi tentang mahasiswa FISIP yang angkatan 2012-2013 yang memilih golput 

pada pemilu presiden tahun 2014 ini terus berjalan seperti yang dialami oleh masing-masing 

mahasiswa FISIP angkatan 2012-2013. Konstruksi yang dimiliki oleh mereka sudah pasti 

berbeda dengan individu lain dalam alasan mereka untuk memilih golput pada pemilu presiden 

tahun 2014. Proses ini bersifat siklus. Yang mana akan berputar terus tidak ada berhenti. Diawali 

dengan pengetahuan masing-masing yang mana internalisasi – objektivasi – eksternalisasi – 

kembali pada internalisasi yang baru – mengalami objektivasi lagi – hingga pada proses 

eksternalisasi – dan begitu selanjutnya. 

 Konstruksi Sosial Tentang Golput Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Fisip 

Unair Pada Pemilu Presiden Tahun 2014 

 Internalisasi fase dimana tiap aktor yang terlibat mendapatkan asupan-asupan mengenai 

baik buruk, benar salah dari orang pertama yang paling dekat dengan aktor (keluarga), orang 

yang dicintai, orang yang dipercayai, orang yang melindungi, dan orang yang sangat dihormati 

atau significant others. Dalam proses internalisasi mengenai mendapatkan asupan baik buruk 

yang mereka dapatkan dalam keluarga ini dirasakan oleh subjek , pada proses ini subjek 

menyatakan bahwa dirinya memilih untuk golput ini karena adanya paksaan dari keluarga yang 

juga memaksa dirinya untuk golput pernyataan dari subjek. Dirinya mendapatkan paksaan dari 

keluarga yang memang menurut keluarga memaksa unutk golput. ini semua disebabkan karena 

adanya rasa kecewa yang terjadi dalam keluarga tersebut kepada salah satu calon pasangan 

presiden tahun 2014 lalu.  

Menurut kedua orang tuanya memilihpun bakal menjadi tidak bijaksana ketika ada salah 

satu paslon yang memaksa dirinya untuk memilih dengan alasan kekeluargaan. Itupun menjadi 

bahan obrolan keluarga besar salah satu subjek. Jadi tidak  hanya pada keluarga inti informan 

yang ada dirumah tetapi seluruh keluarga besar baik itu om ataupun tante dari salah satu 

informan. Karena dari pernyataan informan  pun menyatakan bahwa kalau dirinya memilih 

paslon tersebut dirinya bakalan dimarahin habis-habisan. Informan pun sudah diperingatkan dari 

lama kalau jangan memilih paslon tersebut dan lebih baik untuk memilih golput dalam pemilu 

presiden tahun 2014. Apalagi yang ngomong itu om dari informan dan yang mengetahui kenapa 

harus golput ya omnya itu. 



Proses internalisasi dari informan ini adalah bukti bahwa adanya paksaan dari keluarga 

yang menyebabkan untuk memilih golput pada pemilu presiden tahun 2014 dan menurutnya itu 

adalah keputusan yang terbaik daripada harus memilih paslon yang kurang mempunyai prestasi 

yang belum cukup terbukti. Adapun cara yang di lakukan dalam mewujudkan yang terbaik harus 

adanya paslon presiden lain yang sekiranya mempunyai histori yang jelas dan terbukti kualitas 

dan kuantitasnya sebagai presiden pemimpin Indonesia. Tahap ataupun fase tiap aktor yang 

terlibat mendapatkan asupan-asupan mengenai baik buruk, benar salah dari keluarga, orang yang 

dicintai, orang yang dipercayai ini dapat memberikan efek yang begitu besar dari informan dan 

dari internalisasi yang ada menyimpulkan bahwa orangtua dapat memberikan masukan kepada 

anaknya dan dari tahapan ini dapat menciptakan atau menduplikasikan apa yang menurut orang 

tuanya ini benar bisa disalurkan ke anaknya. Fungsi keluarga disini juga sebagai wadah 

terbentuknya sosialisasi primer, menerapkan nilai-nilai, norma-norma serta aturan sosial dalam 

diri informan. 

Menurut Berger, proses internalisasi inilah yang menentukan tahapan bagi aktor ketika 

proses mentrasnformasikan atau mengidentifikasi keadaan sosio-kultural dan pemahaman aktor 

dalam proses implementasi kepada dirinya ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

dapat mencerminkan bahwa pilihan golputnya ini memang sudah menjadi pilihan yang terbaik. 

Dari data yang telah peneliti dapatkan bahwa apa yang ada dalam lapangan mengatakan kalau 

memang menurut teori Berger mengenai internalisasi memang terasa ketika dua infirman ini 

mengatakan hal yang sama bahwa apa yang mereka rasakan ketika mereka nantinya memilih 

paslon presiden tidak akan memberikan efek yang begitu dominan bagi dirinya. Karena menurut 

informan sendiri ketika diwawancarai oleh peneliti mejelaskan bahwa apa yang dirasakan oleh 

informan lebih kepada kecewa terhadap pemerintah dan politikus-politikus itu. Karena menurut 

dirinya selama dia memilih walikota ataupun gubernur tidak memberikan efek yang cukup 

berarti bagi kehidupan pribadi informan .  

Dari analisa internalisasi yang menentukan tahapan bagi aktor ketika proses 

mentransformasikan atau mengidentifikasi keadaan sosio-kultural informan. informan lainpun 

juga menjelaskan bahwa memang dari penilaian mereka terhadap pemilu presiden tahun 2014 

tidak ada manfaat bagi dirinya pribadi dan kalau dilihat lebih jauh tidak akan menyejahterakan 

bangsa ini. Pemahaman para aktor dalam implementasi kepada dirinya ini dilakukan dalam 



kehidupan sehari-hari sehingga meyakinkan kedua informan ini memilhi golput dalam pemilu 

presiden tahun 2014. 

Objektivasi selanjutnya adalah tahapan objektivasi. Yakni tahapan lanjutnya yang mana 

merupakan hasil dari stimultan tahapan internalisasi. Objektivasi ini berkenaan dengan apa yang 

mereka alami. Bisa dikatakan sebagai tahapan pengalaman pribadi dari individu dalam 

mengartikan sebuah realitas. Pengaruh informanpun terhadap teman dirasakan oleh informan, 

informan pun mengatakan bahwa teman-temannya pun juga dipengaruhi untuk memilih golput 

dalam pemilu presiden tahun 2014. Karena menurut salah satu informan ketika dirinya mengajak 

teman-temannya golput juga ada alasan tertentu ataupun kepentingan tertentu. Karena menurut 

informan  pula tidak mungkin dirinya liburan ke Semarang sendiri dan juga mengajak temennya 

untuk golput dan lebih mementingkan liburan saja. Karena liburan itupun sudah dijadwalkan 

sudah jauh-jauh hari. 

Dalam kasus yang terjadi pada informan ini dapat dijelaskan dengan dirinya memahami  

ataupun  memiliki pengalaman terkait kasus golput yang terjadi. Pengalaman tidak diartikan 

sebagai apa yang mereka alami. Tetapi apa yang mereka lihat atau rasakan dengan panca indera 

yang mereka miliki. Dalam kasus yang ada di mahasiswa Fisip, menunjukkan bahwa informan  

akan sering melihat kondisi dimana tindakan-tindakan yang sebenarnya merujuk pada golput ini 

dianggap sebagai hal yang wajar. Pengalaman-pengalaman seperti inilah yang kemudian 

mempengaruhi konstruksi mereka dalam mengartikan atau mendeskripsikan golput yang telah 

terjadi dalam dirinya. Juga didukung dengan adanya objektivasi pada diri informan bahwa apa 

yang dia rasakan benar ini akhirnya diilhami ataupun diamini dengan mengajak teman-temannya 

untuk memilih golput dan lebih mementingkan liburan ke Semarang. Ketika informan ini 

mengatakan bahwa golput itu jauh lebih baik dari harus memilih paslon presiden dirinya juga 

memberikan berbagai alasan kepada temen-temennya yang akhirnya mempunyai satu visi dan 

misi ataupun merasakan hal yang sama seperti informan. 

Dalam hal ini, terjadi proses ketika dunia intersubjektif dilembagakan atau mengalami 

proses intitusionalisasi, proses-proses pembiasaan merupakan langkah awal dari pelembagaan 

atau proses pembudayaan. Jadi memang dalam proses obyektivasi ini para informan tidak 

sepenuhnya mendapatkan efek yang cukup berarti jadi hanya sebagian yang memberikan 

dampak bagi dirinya yang disebutkan oleh informan HAB,ADC,DIM. 



Eksternalisasi merupakan pencurahan kedirian manusia terhadap suatu kenyataan yang 

dibentuk. Oleh karena itu, kata Berger, struktur sosial yang objektif akan memiliki karakter 

tersendiri. Namun asal mulanya harus dilihat sehubungan dengan eksternalisasi manusia atau 

interaksi manusia dalam struktur yang ada. dalam proses pencurahan kedirian manusia ini para 

informan peneliti mereka semua memiliki alasan tersendiri. Bisa dilihat dari apa yang telah 

diutarakan oleh informan yang mengatakan bahwa dirinya golput dalam pemilu presiden tahun 

2014 dengan alasan pekerjaan dan menurut informan tidak ada kesempatan buat memilih 

presiden. 

Dari kelima informan yang telah peneliti wawancarai ini memiliki proses pencurahan 

kedirian yang sangat berbeda-beda. Proses pencurahan kedirian ini dapat terbentuk ketika 

seseorang ataupun individu memiliki struktur sosial yang obyektif. Momen eksternalisasi terjadi 

ketika aktor melakukan komunikasi dengan kondisi sosiokulturalnya. Aktor akan melakakukan 

penyesuaian terhadap lingkungan sosialnya. Ketika peneliti melakukan proses wawancara secara 

lebih mendalam kepada setiap informan tidak ditemukan data yang mendukung para informan ini 

golput didukung oleh lingkungan tempat tinggal mereka. Tetapi dari lingkungan tempat tinggal 

mereka yang khususnya tetangga kanan kiri rumah informan ada yang memilih golput pada 

pemilu presiden tahun 2014.  

Menurut Berger, manusia adalah pencipta kenyataan sosial yang objketif melalu proses 

eksternalisasi, sebagaimana kenyataan objektif mempengaruhi kembali manusia melalui proses 

internalisasi (yang mencerminkan kenyataan subyektif). Realitas aktor yang berada pada 

mahasiswa Fisip angkatan 2012-2013 ini jelas berbeda satu sama lain. Dalam proses 

eksternalisasi aktor melakukan pendifinisian untuk memahami keadaan disekitarnya. Proses 

identifikasi yang dilakukan oleh aktor tersebut menghasilkan sebuah poin penting bahwa tiap 

aktor memaknai golputnya dalam pemilu presiden tahun 2014. Oleh karena itu, sebagai awalan 

untuk melihat alasan golput para mahasiswa Fisip angkatan 2012-2013 ini karena banyak faktor 

yang melandasi.  

Eksternalisasi mengenai tindakan-tindakan yang terjadi pada lingkungan tempat tinggal 

informan dan juga melihat dari segi pengetahuan yang informan miliki menjadikan dirinya untuk 

golput. Menurut Berger, manusia adalah pencipta kenyataan sosial yang objektif melalu proses 



eksternalisasi, sebagaimana kenyataan objektif mempengaruhi kembali manusia melalui proses 

internalisasi (yang mencerminkan kenyataan subyektif). 

Kesimpulan 

Pada temuan data di lapangan, menjelaskan proses konstruksi sosial tentang golput 

bagi mahasiswa FISIP di Universitas Airlangga.  Dengan demikian dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proses penting bagi berlangsungnya aktivitas penyerapan realitas obyektif ini terletak 

pada sosialisasi yaitu proses yang dipakai untuk mengalihkan pemaknaan yang 

terobyektivasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada studi penelitian ini adalah 

aktor yang berada dalam ruang lingkup mahasiswa Fisip angkatan 2012-2013 

mempengaruhi pola pikir mereka mengenai pemilihan golput dalam pemilu presiden 

tahun 2014. 

2. Dalam proses obyektivasi ini para informan tidak sepenuhnya mendapatkan efek yang 

cukup berarti jadi hanya sebagian yang memberikan dampak bagi dirinya yang terjadi 

dalam keluarganya sangat menimbulkan tindakan golput yang sebetulnya itu tidak perlu 

dilakukan oleh keluarganya, tetapi karena adanya sentimental terhadap salah satu 

paslon. 

3. Proses eksternalisasi terjadi ketika aktor melakukan komunikasi dengan kondisi 

sosiokulturalnya ini para informan sedikit menyesuaikan diri dengan keadaan yang 

sedang dihadapi pada saat pemilu presiden tahun 2014 lalu. Secara sederhana, 

eksternalisasi dipengaruhi oleh stock of knowledge (cadangan pengetahuan) yang 

dimilikinya. Dalam teori Berger cadangan sosial pengetahuan adalah akumulasi dari 

common sense knowledge ( pengetahuan akal sehat). Kaitannya ini mengenai proses 

yang dimiliki atau pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa FISIP mengenai golput 

itu sendiri. 
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