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Abstrak. Mahasiswa merupakan pemilih pemula dengan karakteristik kritis, mandiri, 

independen, anti -status quo, dan pro-perubahan yang diharapkan menjadi agent of 

change. Karakteristik lainnya, yaitu kemampuan kognitif dewasa awal (shifting gears 

dan self-referential thought), pertumbuhan kognitif diperguruan tinggi, kemudahan 

mengakses informasi. Dalam Pemilu legislatif, mahasiwa Unisba diharapkan memilih 

dengan rasional berdasarkan visi-misi, latar belakang, dan isu-isu yang ditawarkan. 

Kenyataannya, banyak mahasiswa Unisba memilih berdasarkan paras, rekomendasi 

kerabat, iklan, dan kefamilieran, meskipun terdapat segelintir mahasiswa memilih 

berdasarkan latar belakang, partai, dan pemberitaan. Hal tersebut menunjukkan 

ragam pengambilan keputusan. Menurut Lau&Redlawsk, model pengambilan 

keputusan adalah memahami bagaimana pemilih memperoleh informasi dan 

menggunakan informasi tersebut dalam membuat keputusan dimana proses yang 

dilakukan dalam membuat pilihan tersebut dapat mengarahkan kepada keputusan 

yang baik atau buruk. Terdapat empat model, yaitu rational choice, confirmatory, fast 

and frugal, dan bounded rationality and intuitive. Tujuan penelitian ini mendapatkan 

gambaran model pengambilan keputusan dalam Pemilu legislatif pada mahasiswa 

Unisba. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif (subjek 200 mahasiswa). Hasil 

menunjukkan: 27% rational choice, 12% confirmatory, 37,5% fast and frugal, 23,5% 

bounded rationality and intuitive. 

Kata kunci: Model pengambilan keputusan, Pemilihan umum legislatif, Mahasiswa 

pemilih pemula 

1.   Pendahuluan  

Dalam UU No.8 Tahun 2009 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan 

DPRD bahwa untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD pemilihan umum 

merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang 

aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Mahasiswa yang sudah berada dalam tahapan dewasa awal memiliki kemampuan 

kognitif dengan karakteristik shifting gears, yaitu kemampuan berpikir setidaknya dalam 

dua sistem logika yang berbeda dan secara maju mundur antara pertimbangan abstrak dan 

praktis dalam dunia nyata. Oleh karena itu, dalam konteks memilih calon legislatif, 

mahasiswa yang sudah memasuki usia dewasa awal diharapkan dapat 

mempertimbangkan calon legislatif dengan berbagai pertimbangan yang rasional 

berdasarkan visi-misi, rekam jejak, atau latar belakang. Selain itu, self-referential thought 

yaitu menyadari bahwa dirinya harus mempertimbangkan logika mana yang harus 

digunakan. Dalam konteks memilih calon legislatif, diharapkan dengan kemampuan 

berpikir ini, mahasiswa dapat mempertimbangkannya secara logis. 

Mahasiswa juga mengalami perkembangan kognitif selama menjalani proses 

pendidikan diperguruan tinggi untuk berpikir kritis, sehingga diharapkan mahasiswa 

untuk dapat kritis dalam menentukan calon pilihannya. Selain itu, sebagai pemilih 

mailto:dwissalestari@gmail.com
mailto:stephanie.raihana@gmail.com



