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BAB 1 

    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemilihan Umum  adalah  adalah proses pemilihan orang –orang untuk 

mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan salah satu usaha 

untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan 

melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan 

lain-lain kegiatan
1
. Dalam hubunganya dengan pengembangan demokrasi 

partisipasi masyarakat sebenarnya tidak hanya sebatas dalam menetukan 

pemimpinya saja, tetapi juga menentukan proses demokrasi itu senndiri.
 
 

2
 

Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat 

dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan 

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemerintahan yang 

kewenangannya pada rakyat. Semua anggota masyarakat (yang memenuhi 

syarat ) diikutsertakan dalam kehidupan kenegaraan dalam aktivitas pemilu. 

Demokrasi di negara Indonesia bersumberkan dari Pancasila dan UUD ’45 

sehingga sering disebut dengan demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila 

                                                           
1
 Arifin, Anwar. Pencitraan dalam politik, (Jakarta: pustaka Indonesia, 2006) hal.39 

2
 Asfar Muhammad. 2005. Mendesain Managemen Pilkada. Surabaya; Eureka 
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berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat  dengan berpangkal tolak 

pada faham kekeluargaan dan kegotong royongan.  
3
 

Dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 , telah memberikan kepada 

daerah untuk menentukan sendiri kepala daerah. Namun, berdasarkan UU 

tersebut pemilihan kepala daerah masih ditentukan oleh DPRD . Sehingga hal 

ini kurang meberikan ruang partisipasi bagi masyarakat. Oleh karena itu UU 

tersebut kemudian direvisai melalu UU No. 32 Tahun 2004. Berdasarkan UU 

tersebut pilada dselenggarakan secara langgsung.  

Semenjak bulan Juni 2005 kepala daerah seperti gubernur, bupati 

maupun walikota yang sebelumnya dipilih oleh DPRD dan menjadi dipilih 

langsung olleh masyarakat.
4
 Pada tahun 2004 telah dilaksanakan  pemilu  

yang  secara langsung untuk memilih wakil wakil rakyat serta presiden dan 

wakilnya. Mulai bulan Juni 2005 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah 

atau sering disebut pilkada langsung. Pilkada langsung merupakan 

perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 

Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing 

sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih 

secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang 

                                                           
3
 Suardi Abubakar, dkk. 2000. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: 

Yudhistira. 
4
 Trans Media Pustaka, Cet-3 2008. Undangundang Pemilu Dan Partai Politik. Gramedien 

Mediatama. Yogyakrta. HAL 7. 
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Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah.  

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang digelar di 

tanah  air sejak  tahun  2005, memberikan  kesempatan yang luas bagi pemilih 

untuk  menentukan pilihannya sesuai keinginan dan hati nurani masing-

masing yang ada di daerah. Dalam pelaksanaan pilkada sering kali kita jumpai 

di beberapa daerah dimenangkan pasangan kandidat incumbent . Kesuksesan 

pasangan kandidat incumbent merupakan fenomena terkini yang terjadi dalam 

era pesta demokrasi lokal di berbagai daerah, baik tingkat provinsi, maupun 

kabupaten dan kota se-Indonesia. Kehadiran pasangan kandidat incumbent 

dalam proses demokratisasi yang digulirkan pasca krisis moneter pada tahun 

1997/1998, menorehkan sejarah tersendiri dalam perjalanan kepemimpinan di 

daerah masing-masing. Dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Lingkaran 

Survei Indonesia (LSI).
5
 Data yang diterbitkan LSI di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa, betapa kuatnya power yang dimiliki pasangan kandidat 

dari incumbent yang maju dalam pilkada langsung. Jika dilihat dari segi 

personal pasangan kandidat, pasangan kandidat incumbent setidaknya sudah 

                                                           
5 ”Kepala Daerah incumbent yang maju kembali sebagai calon kepala   daerah dalam pilkada (230 

orang). Mereka yang menang dan terpilih kembali 143 orang (62,17%), sedangkan incumbent yang 

lunglai atau kalah hanya 87 orang (37,83%). Keunggulan incumbent yang terlihat mencolok pada 

pilkada kabupaten/kota, yakni menang 62,73% dan yang kalah 32,27%. Sedangkan pada pilkada 

provinsi hasilnya berimbang yakni yang menang 50% dan kalah 50%.” 
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mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan dari kandidat non-incumbent 

seperti, popularitas, citra, penguasaan opini di masyarakat serta penguasaan 

opini yang ada di media massa, dan persiapan finansial, rekrutmen tim sukses, 

strategi, taktik pemenangan serta pemahaman karakteristik masyarakat 

pemilih
6
.  

Besarnya peluang kepala daerah terpilih kembali ini tidak bisa 

dilepaskan dari keuntungan yang didapat oleh kepala daerah, baik keuntungan 

langsung maupun tidak langsung. Keuntungan langsung yang didapat oleh 

kepala daerah yang tengah menjabat adalah dalam bentuk popularitas. Kepala 

daerah kemungkinan adalah orang yang paling dikenal oleh pemilih. 

Popularitas adalah modal utama bagi kandidat yang maju dalam pemilihan 

langsung seperti Pilkada. Pemilih pertama-tama akan memilih kandidat yang 

dikenal-paling tidak pernah didengar. Sebagus apapun kualitas dari kandidat 

tidak akan banyak membantu jikalau kandidat tidak dikenal oleh pemilih. 

Aspek popularitas ini dengan mudah bisa didapat oleh kepala daerah 

incumbent. Foto-foto kepala daerah biasa ditempel di kantor-kantor kepala 

desa atau rumah-rumah penduduk. Nama kepala daerah juga tiap hari muncul 

di media lokal. Gambaran lebih detil mengenai keikutsertaan kepala daerah 

dalam Pilkada ini bisa dirinci menurut provinsi. Hampir semua provinsi 

ditandai dengan majunya kembali kepala daerah incumbent. Fenomena 

                                                           
6 Diakses dari http://radarsurabaya.co.id/web/index.php?option=com_content&task= 

view&id=8126&Itemid=31. 
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terpilihnya kembali pejabat yang tengah memerintah untuk periode 

berikutnya, bukanlah khas Indonesia. Di Amerika misalnya, tingkat 

keberhasilan pejabat yang tengah memerintah untuk terpilih kembali juga 

sangat tinggi. Misalnya untuk legislator. Rata-rata Sekitar 90%  anggota 

dewan (house of representatives) dan 80% senator terpilih kembali untuk 

periode berikutnya
7
. 

Sama dengan di Indonesia, pejabat yang tengah memerintah 

mempunyai keuntungan lebih yang tidak dipunyai oleh orang baru. Pertama, 

keuntungan finansial. Sejumlah keperluan (seperti biaya komunikasi dengan 

konstituen, perjalanan, biaya kantor dsb) bisa ditutupi dengan memakai 

anggaran yang telah disediakan  oleh negara sebagai legislator. Legislator 

yang tengah menjabat incumbent ini juga bisa mendayagunakan fasilitas yang 

dipunyai seperti staf ahli, administrasi, dan fasilitas penunjang kantor lain. 

Dengan kemudahan dalam hal finansial dan perlengkapan itu, legislator yang 

tengah memerintah punya kesempatan melakukan kampanye secara terus 

menerus sepanjang waktu. 

Fenomena pejabat incumbent yang maju kembali dalam pemilihan ini, 

telah menjadi salah satu bidang garapan dan kajian yang menarik oleh para 

ahli. Para ahli pemasaran politik menyebut pola pemasaran politik bagi 

pejabat yang tengah memerintah ini sebagai kampanye permanen atau the 

                                                           
7
 Gunawan , Ilham dan Frans B.S. 2003. Kamus Politik Dalam Dan Luar Negeri Jakarta: CV. 

Restu Agung. 
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permanent campaign
8
. Disebut kampanye permanen karena, semua aktivitas 

pejabat yang tengah memerintah incumbent pada dasarnya adalah kampanye. 

Mereka menjalankan tugasnya sebagai pejabat dan pada saat bersamaan, 

secara tidak langsung juga melakukan kampanye. Mengunjungi masyarakat, 

memberikan informasi dan menyajikan tanggapan atas pertanyaan 

masyarakat, meresmikan sebuah proyek adalah bagian dari tugas seorang 

pejabat. Aktivitas tersebut secara bersamaan juga bisa dikemas untuk menjual 

diri kandidat, mulai kandidat yang sudah dkenal oleh masyarakat, terbukti 

kinerjanya, bisa juga memfaatkan jalur brokrasi untuk memperoleh dukungan. 

Pendeknya, jika kandidat lain hanya berkampanye menjelang pemilihan, 

pejabat yang tengah memerintah (disadari atau tidak) telah berkampanye 

selama 5 tahun menjabat. Tidak mengherankan jikalau potensi kemenangan 

dari incumbent ini jauh lebih besar dibandingkan dengan orang baru. 

Sebagai contoh menangnya calon incumbent dalam pemilukda 

diberbagai daerah di Indonesi. Sebagaimana hasil penelitian Lingkaan Survei 

Indonesia yang mengatakan bahwa kepala daerah yang memerintah incumbent 

masih memiliki peluang lebih besar dalam memenangkan pemilihan kepala 

daerah. Dimana dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah hingga Desember 

2006, sebanyak 62,2% kepala daerah incumbent berhasil menang
9
. 

Sebagaimana terlihat pada tabel berikut : 

                                                           
8
 Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik. Jakarta: Erlangga. 

9
 Lingkaran Survei Indonesia. Incumbent dan Pilkada (Jakarta:2007). 
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Table 1.1 Rekapitulasi Perolehan Suara Calon pasangan incumbent 

yang memenangkan pilkada langsung di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : KPU 

Berdasarkan data di atas fenomena pasangan calon incumbent terbukti 

jauh lebih unggul dari pasangan dari pasangan calon yang lain, hal ini 

membuktikan bahwa pasangan calon incumbent berpeluang besar untuk 

kembali memenangkan pilkada. 

 

 

 

No Kabupaten/Kota/Provnsi Jumlah calon Persentase kemenangan 

1 Jawa Barat 5 32.39% 

2 Sumatra Utara 5 40 % 

3 Sumatera Barat 7 28.59% 

4 Subang, Jawa Barat 6 42.6 % 

5 Nganjuk 6 31.76 % 

6 Bojonegoro 5 44.41% 

7 Muara Enim, Sumatera Selatan 4 40,40 % 

8 Kapuas, Kalimantan Tengah 3 49,08 % 

9 Sulawesi Selatan 4 53,24 % 

10 Muaraenim,  Sumatera Selatan 4 40,40 % 

11 Kalimantan Barat  4 51,4 % 
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Berbagai praktik kecurangan dalam pilkada langsung ini pun  dapat 

sering dijumpai seperti money politics dan pengaruh kekuasaan partai besar 

masih membayangi kemenangan calon kepala daerah. Praktik money politic 

ini pun sudah terjadi sejak lama yang dulu di elite DPRD, dan sekarang 

meluas ke elite parpol, broker politik, dan pemilih. Seperti yang terjadi si 

bojonegoro. Merasa kecewa dengan banyaknya anggaran yang sudah 

dikeluarkan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Bojonegoro 

2012 ini, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

setempat melaporkan indikasi adanya praktik politik uang (money politik) 

yang dilakukan oleh pasangan calon bupati-wakil bupati Bojonegoro. 

Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Agus Susanto Rismanto menyatakan 

kecewa dengan adanya praktik politik uang yang bisa merusak maksud dan 

tujuan pilkada, dan menciderai semangat Demokrasi yang baik. Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro agar memberikan surat 

kepada seluruh pasangan calon agar tidak menggunakan cara politik kotor. 

Sesuai Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 32 tahun 2004 atas 

perubahan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 Pasal 17 ayat 2 yang 

diantaranya berbunyi setiap orang yang barang sengaja memberi atau 

menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak 

menggunakan hak pilihanya atau memilih pasangan calon tertentu atau 

menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu dapat dikenakan pidana 

kurungan minimal 2 bulan dan maksimal 12 bulan.  
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Pilkada di daerah sering kali menimbulkan trauma pada masyarakat 

karena para pasangan calon pemimpin, banyak yang hanya menjajikan dan 

menawarkan banyak sekali program-program ataupun solusi terhadap 

permasalahan yang di hadapi oleh masysrakat. Berbagai cara baik sehat 

ataupun tidak sehat untuk mendapatkan posisi nomor satu di daerah. Sering 

juga timbul anarkisme massa pendukung calon yang tidak puas dengan hasil 

atau keputusan yang ada. Penyelenggaran pilkada langsung sebagai pesta 

demokrasi di aras local, ternyata dinilai masih kurang demokratis. Hal ini 

karena di beberapa daerah masih diwarnai oleh tindakan anrkisme massa dan 

perselisihan. 

Dalam pilkada langsung di Kota Batu,  pada 2 oktober 2012, telah 

terjadi kompetisi antara pasangan calon incumbent dengan non-incumbent, 

sehingga masing-masing pasangan calon bersama tim sukses membutuhkan 

sebuah strategi komunikasi yang efektif. Hal itu dimaksudkan untuk 

memunculkan kesadaran, rasa simpati, dan dukungan. Serta bagaimana 

membina hubungan antara pasangan calon dengan para pemilih, sehingga para 

pemilih mencoblos pasangan calon yang diusung tim sukses tersebut.  

Suhu politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah di Kota Batu, Jawa 

Timur, mulai memanas. Apalagi KPUD setempat telah mencoret nama bakal 

calon yang diusung PDIP dan gabungan parpol lainnya.Massa menuntut 

KPUD menyampaikan secara tertulis atas pencoretan pasangan Edi Rumpoko 

- Punjul Santoso. Aksi massa itu imbas dari keputusan pleno KPUD Batu 
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yang mencoret nama Edi Rumpoko terkait keabsahan ijazah atau surat 

keterangan lulus SMP Taman Siswa Surabaya miliknya Edi Rumpoko seakan 

tak terpengaruh atas keputusan KPUD Kota Batu terkait pencoretan nama 

dirinya dalam pencalonan pada Pilkada terkait keabsahan surat keterangan 

lulus SMP Taman Siswa miliknya. Menurut Edi Rumpoko, pemerintahan dan 

pelayanan masyarakat Kota Batu harus tetap berjalan seperti biasanya, tanpa 

tercampuri masalah politik. Karena masyarakat Kota Batu telah memberikan 

amanat, supaya dibawah kepemimpinanya Batu bisa jauh lebih baik 

lagi."Yang penting tetap kerja, kerja dan kerja. Karena itu amanat diberikan 

pada saya," tuturnya. Menyinggung kembali keputusan pleno KPUD, karena 

terganjal ijazah, namanya dicoret dalam bursa pencalonan. "Tanya saja ke 

partai, mereka yang mengusung saya," ujar Edi Rumpoko yang akan 

mengakhiri jabatannya Desember nanti.
10

   

  Bagi Edi Rumpoko, partai sudah memberikan kepercayaan 

kepadanya maju kembali pada Pilkada. Karena itu dirinya menjalankan 

amanat itu. "Partai mengusung saya," ulangnya. Ia menambahkan, partai 

dalam hal ini PDI Perjuangan harusnya sudah memiliki pertimbangan matang 

untuk kembali mengusung dirinya dan pastinya menilai tidak ada 

permasalahan seperti yang ramai dibicarakan saat ini."Dengan mengusung 

saya, mestinya sudah ada alasannya," imbuh Edi Rumpoko. Dirinya berharap 

                                                           
10

 httpmajalahbuser.combuntut-pencoretan-pendukung-eddy-rumpoko-demo-kantor-kpud-
batu.html.html 
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pembelajaran demokrasi di Kota Batu tetap berjalan. Sehingga tidak mudah 

termakan kepentingan politik tertentu. Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 

(Pemilukada) Kota Batu, Oktober mendatang. Mereka adalah Suhadi–Suyitno 

(Partai Golkar dan PKB), Gunawan Wirutomo–Sundjojo (Partai Hanura dan 

PKNU), serta calon independen Abdul Madjid – Kustomo.Sedangkan 

pasangan incumbent Edi Rumpoko dan Punjul Santoso harus terpental dari 

pertarungan karena KPUD menyatakan keduanya tidak lolos verifikasi karena 

terganjal keabsahan berkas surat keterangan lulus SMP milik Edi Rumpoko. 

Dan calon independen yang gagal lolos adalah Sugiarto–Solihin. DPC PDI 

Perjuangan tetap mengakui Edi Rumpoko dan Punjul Santoso sebagai 

kandidat pasangan calon yang diusung pada Pilkada 2012 mendatang. Meski 

tersiar kabar keduanya dicoret dari hasil pleno KPUD Batu . 

Setelah masa jabatan Edi Rumpoko pada periode sebelumnya berahir 

maka dimulai lagi pesta demokrasi. Pada pemilu kada yang berlangsung pada 

2 oktober 2012 ada empat pasangan calon yang lolos yaitu pasangan Abdul 

Majid-Kustomo, Suhadi-Suyitno, Gunawan-Sundjojo dan Edi Rumpoko – 

Punjul Santoso. Untuk menjabat di kursi panas ini tentu banyak strategi-

strategi yang dilakukan. Begitu pula dengan pemilihan walikota agar mereka 

menang dalam pemelihan salah satunya dengan melakukan pendekatan 

kepada para masyarakat dan para tokoh-tokoh masyarakat untuk meminta 

dukungan dalam pemilkuda. Di mana masyarakat kota Batu memilih calon 

walikotanya terkadang melihat dari segi parpol, dan latar belakang calon itu 
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sendiri. Ada beberapa strategi unntuk memenangkan pasangan calon yang tak 

terlihat oleh masyarakat pada umumnya, strategi ini khusunya hanya para 

calon Calon Walikota dan Wakil walikota beserta kelompok dan rekan – 

rekan pendukung saja yang mengetahui. Tak terlepas cara ini bersih ataupun 

kotor. Namun pada hakekatnya pelaksanaan pilkada seharusnya berjalan 

dengan jujur dan bersih. Dengan pelaksanaan pilkada yang jujur dan bersih 

diharapkan akan menjamin legitimasi politik dan kredibilatas pemerintah 

dengan hasil pilkada menumbuhkan kesadaran politik dan menciptakan 

atusiasme warga terhadap politik. 

Dengan mengacu latar belakang di atas, maka penulisan mengambil 

judul skripsi ini yaitu tentang “Strategi Pemenangan Pilkada Langsung di 

Kota Batu periode 2012-2017 (Studi Tentang Strategi Pemenangan Pilkada 

Langsung Pasangan Calon Edi Rumpoko Dan Punjul Santoso). Diharapkan 

dengan ini dapat membangun Pilkada secara langsung yang lebih baik, 

khususnya di kota Batu. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang di atas, maka 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagamana strategi pemenangan yang digunakan pasangan calon Edi 

Rumpoko –Punjul Santoso dalam pilkada lansung periode 2012-2017 

di Kota Batu ? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi pasangan calon Edi Rumpoko –

Punjul Santoso dalam pemenangan pilkada langsung periode 2012-

2017 di Kota Batu ? 

C. Tujuan Penelitian 

Relevan dengan rumusan maslah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adlah: 

1. Mendeskripsikan strategi pemenangan yang digunakan pasangan 

calon Edi Rumpoko –Punjul Santoso dalam Pilkada langsung 

periode 2012-2017 di Kota Batu. 

2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi pasangan calon Edi 

Rumpoko –Punjul Santoso dalam Pilkada langsung periode 2012-

2017 di Kota Batu. 
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D. Manfaat Penelitian 

Untuk mendelati kerangka hal yang sempurna, maka sangat 

perlu memberikan manfaat kepada khalayak umum. Sedangkan 

manfaat penelitian yaitu sebagai berikut: 

a. Manfaat akademis : 

Secara akademis pnelitian ini diharapkan memberikan 

sumbangsih kepada pihak akademis sebagai wacana atau bahan bacaan 

dalam memperkaya wawasan keilmuan tentang partai politik 

khususnya untuk penunjang dalm permatakuliahan jurusan ilmu 

pemerintahan. 

b. Manfaat Praktis  : 

Sedangkan secara praktis penelitian ini di harapkan 

memberikan sumbangsih pemikiran, kontribusi dan masukan 

bagi pemerintah, jajaran elite politik, pengurus parpol dan 

dapat di jadikan referensi bagi asyarakat luas mengenai proses 

pilkada secara langsung. 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual dalam penelitian ini bertitik pada 

permasalahan yang di angkat peneliti, dengan mengemukakan 

pandangan umum atau pemahaman suatu konsep yaitu strategi 
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pasangan Edi-Punjul dalam pemenangan Pilkada Langsung. Untuk 

mempertegas kajian, maka perlu kiranya memberikan pengertian 

terhadap satu persatu pengertian tentang judul sebagai berikut: 

1. Strategi Pemenangan Calon Dalam Pilkada 

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk 

mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, 

strategi  tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang 

militer, tetapi telah meluas kesegala bidang kehidupan.
11

 Jadi strategi 

merupakan siasat, taktik, metode atau cara dan usaha yang dilakukan 

oleh individu, kelompok maupun organisasi untuk mencapai target dan 

tujuan yang di inginkan, strategi atau cara yang sangat penting 

dipelajari karena ini merupakan indicator penentuan kemenangan. 

2. Pemilu 

Sebuah prosedur yang mengatur proses pemberian mandat 

Rakyat kepada wakil – wakilnya untuk duduk di legislatif maupun 

eksekutif dalam rangka mengendalikan jalanya roda pemerintahan
12

. 

 

 

                                                           
11

 Diakses dari : http:// file-hameedfinder.blogspot.com/201210/politik-dan-strategi-nasional.html. 
12

 Zamroni. Memetakan tipologi pemilih PPP Kabupaten Jepara, Yogyakarta 
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F. Definisi Operasional 

Suatu definisi mengenai variable yang dirumuskan berdasarkan 

Karasteristik-karasteristik variable tersebut.
13

 Karena penelitian ini 

bersifat studi empiris, maka memerlukan data yang benar-benar valid 

dan sesuai keadaan di lapangan. Sehingga harus ditetapkan batasan-

batasan untuk penelitian terlebih dahulu, dengan menentukan 

indicator-indikatornya terhadap data yang diperoleh. Dalam penelitian 

ini , sebagaimana indicator yang akan dijadikan sebagai orientasi 

umtuk dikaji menyangkut Strategi Pemenangan Pilkada Langsung di 

Kota Batu periode 2012-2017, adalah: 

1. Strategi pemenangan yang digunakan pasangan calon Edi-Punjul 

dalam pilkada lansung periode 2012-2017 di Kota Batu, meliputi: 

a. Strategi koalisi partai 

b. Strategi pendekatan terhadap birokrasi 

c. Strategi pendekatan terhadap tokoh masyarakat  

d. Strategi pendekatan terhadap masyarakat 

e. Strategi pendekatan terhadap para pengusaha 

2. Kendala yang dihadapi pasangan calon Edi-Punjul dalam 

pemenangan pilkada langsung periode 2012-2017 di Kota Batu, 

meliputi: 
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a. Kendala dari masyarakat 

b. Kendala dari partai politik  

3. Upaya pasangan calon Edi-Punjul dalam menghadapi kendala 

terkait dengan implementasi strategi pemenangan yang digunakan. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, 

dengan alasan agar dapat menggali informasi yang mendalam 

mengenai objek yang diteliti dalam hal ini strategi pemenangan yang 

digunakan pasangan calon kepala daerah Edi Rumpoko-Punjus 

Santoso dalam pilkada langsung. Metode deskriptif sebagai prosedur 

pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, 

sehingga tujuan dari metode deskriptif adalah untuk menggambarkan 

tentang suatu masyarakat atau kelompok tertentu atau gambaran gejala 

social.
14

 Maka dari itu metode yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bisa 

dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam upaya 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan obyek penelitian atau subyek penelitian seseorang, 

lembaga masyarakat, nilai-nilai pada saat sekarang berdasarkan fakta-

fakta yang tampak atau sebagai adanya 
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2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang bermanfaat unutk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi luar sebuah 

penelitian.
13 

Karena sebagai subyek yang mampu memberikan 

informasi yang seluas-luasnya mengenai strategi pemenangan yang 

digunakan pasangan calon kepala daerah Edi Rumpoko-Punjus 

Santoso dalam pilkada langsung di Kota Batu, sehingga ditetapkanlah 

subyek penelitian yang dimaksud adalah: 

1. Tim Pemenangan Calon 

2. DPC-PDI 

3. DPC-DEMOKRAT 

4. Masyarakat 

5. Tokoh masysarakat 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dimaksudkan agar peneliti mampu 

mengungkapkan fakta supaya mendapatkan data-data dan informasi 

yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun lokasi penelitian yang dipilih 

adalah di Kota Batu. 
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4. Tekni Pengumpulan Data.  

Pada prinsipnya pengumpulan data empiric diawali dengan 

memahami setting. Dalam hal ini peneliti masuk sebagai bagian dari 

subyek penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka digunakan 

tehnik pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara atau 

interview, dan dokumentasi.
15

 

a. Wawancara atau interview 

Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data 

dengan melalui perbincangan langsung antara interviewer 

dan interviewe. Jadi hal ini dilakukan untuk mendapatjkan 

informasi yang diinginkan peneliti. Teknik ini dilakukan 

secara trstruktur dan berpartisipasi langsung dengan tujuan 

peneliti mendapatkan data-data yang diinginkan sesuai 

dengan kebutuhan peneliti. 

b. Metode Observasi 

Metode observasi yaitu pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang 

diteliti. 
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c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara 

melalui tulisan-tulisan buku-buku dokumen,monografi, dan 

lain-lain.
16

 

5. Analisa Data 

Teknik analisis data merupakan bagian yang sangat penting 

dalam metode ilmiah karena dengan analisis data dapat diberi arti 

tentang makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. 

Untuk analisis data peneliti menggunakan teknik analisis data 

kualitatif
17

,
 
analisis data kualitatif terdiri dari: 

a. Pengumpulan Data 

Dalam hal ini peneliti mencari dan mengumpulkan semua 

data yang ada di lapangan sesuai dengan judul penelitian, 

untuk kemudian dijadikan sebagai tambahan dalam 

penulisan. 

b. Reduksi Data 
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Merupakan proses penyajian, kompilasi data setelah 

direduksi ke dalam bentuk-bentuk symbol yang bias 

menggambarkan keseluruhan data-data utamanya hasil 

penelitian. Kegiatan ini merupakan penyederhanaan data 

yang kompleks ke dalam narasi-narasi pendek sesuai 

kreteria dan klasifikasi data berdasarkan rumusan masalah 

sehingga dengan mudah bias difahami maknanya. 

c. Display Data 

Merupakan tahap seleksi data atas data atau catatan-catatan 

lapangan, sehinga data yang didapat sesuai dengan pokok 

yang dituju dalam penelitian. 

d. Verifikasi Data  

Setelah data diolah atau disajikan, maka diambil beberapa 

alternative yang terbaik untuk dijadikan bahan 

penyampaian informasi dan pengambilan keputusan guna 

kemudian diambil sebuah kesimpulan. 

 

6. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, 

peneliti akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik 

pemeriksaan data yang memanfaatkan sumber data yang lain di 
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luar data itu untuk keprluan perbandingan atau pengecekan 

derajat hasil penelitian. Taknik triangulasi yang banyak 

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. 

Dalam metode pemeriksaan data ini dapat melalui 

perbandingan antara data dan hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara, membandingkan antara data dan hasil wawancara 

dengan data dokumentasi, membandingkan data hasil 

penelitian dengan hasil penelitian-penelitaian sebelumnyayang 

diangap relevan, dengan membandingkan data hasil penelitian 

dengan teori.
18
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