BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
atau Pemilu yang di selenggarakan dengan tujuan untuk memilih Presiden, Anggota
DPR atau wakil rakyat dan wakil daerah atau DPD serta untuk membentuk
pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka
mewujudkan tujuan nasional.Pemilihan umum (pemilu) menurut Haris (2006:10)
merupakan salah satu pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka,
masal, yang di harapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan
kesadaran mayarakat mengenai demokrasi. Sedangkan menurut Rizkiyansyah
(2007:03) “Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas
berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum”.
Di Indonesia pengaturan tentang pemilihan kepala daerah telah mengalami
beberapa kali perubahan, pertama Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Pemerintahan di Daerah yang berlaku selama 25 Tahun. Kedua, pada masa
reformasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 kemudian direvisi dan menghasilkan
Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 34
disebutkan bahwa pengisian jabatan kepala daerah dilakukan oleh DPRD melalui
pemilihan secara bersamaan.Pemilihan kepala daerah secara langsung diadakan setelah
disahkannya Undang–Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
sebagai pengganti Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Dengan berlakunya undang-undang tersebut pemerintah daerah di Indonesia
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mengalami era baru dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala
daerah dan persaingan terbuka untuk menjadi kepala daerah.Ketiga, pada tahun 2014
sempat terjadi perubahan sistem yakni kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD bukan
lagi oleh rakyat, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2014. Banyak
aksi protes yang dilakukan masyarakat terkait undang-undang tersebut, Untuk
membatalkan undang-undang No.22 Tahun 2014 presiden mengeluarkan Perppu no.1
tahun 2014 dan mengubah sistem pemilihan kepala daerah yang semula diatur dalam
UU tersebut dipilih oleh DPRD menjadi tetap dipilih langsung oleh rakyat.UndangUndang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.1
tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1
tahun 2014 tentang pemilihan gubernur,bupati dan walikota menjadi undangundang.Untuk calon Bupati atau Wali Kota, aturan ini termaktub dalam Pasal 107 ayat
1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang berbunyi “Pasangan Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
terpilih.”11
Keempat, merujuk pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota atau
dengan Satu Pasangan Calon, Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih
banyak dari perolehan suara pada kolom foto Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada
Pemilihan serentak periode berikutnya.
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Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan bahwa Kota Malang merupakan
salah satu Kota yang mengadakan pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2019. Pada
Pilkada Kota Malang kali ini diikuti oleh 3 Pasangan Calon, Yaitu Pasangan Calon
Nomor 1 Ya’qud Ananda Gudbhan dengan Achmad Wanedi, Nomor urut 2 pasangan
Mochamad Anton-Syamsul Mahmud, dan Nomor urut 3 Sutiaji-Sofyan Edy Jarwoko.
Tahapan Pilkada Malang Tahun 2018 dimulai pada Tanggal 14 Juni 2017 dengan
melakukan sosialisasi oleh KPUD Kota Malang dan Pemungutan suara dilakukan pada
27 Juni 2018. Pasangan Sutiaji-Edy Jarwoko merupakan pasangan terpilih dalam
pemilihan walikota kota malang tahun 2018 sesuai dengan keputusan KPUD Kota
Malang. Sutiaji adalah wakil walikota di periode sebelumnya dengan walikota Abah
Anton. Abah anton merupakan incumbent dalam pemilihan walikota tahun 2018 dan
kembali maju dalam pilkada 2018. Peluang Pasangan Nomor Urut 2 Anton-Syamsul
tentu lebih besar dibandingkan 2 calon lain, dikarenakan popularitas lebih menonjol
sebagai walikota Kota Malang. Dalam beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga
survei menempatkan Pasangan Anton-Syamsul dengan posisi teratas.Pada survei
tersebut didapatkan bahwa paslon Moch. Anton-Syamsul Mahmud (Asik) unggul
dengan 49,5%, sedangkan pasangan Ya’qud Ananda – Wanedi memperoleh 35,5% dan
Pasangan Sutiaji-Edy mendapatkan 35,3%. Dalam survei yang dilakukan oleh lembaga
Survei Universitas Brawijaya tersebut mengatakan bahwa semua pasangan calon
walikota dapat memenangkan atau berpotensi memperoleh dukungan suara yang besar
dikarenakan tidak ada elektabilitas pasangan calon yang dominan dan dukungan
masyarakat masih dapat berubah sebelum pelaksanaan pemungutan suara.12Hasil
survei lain yang dilakukan oleh jawa pos radar malang memperoleh hasil yang berbeda
dari survei sebelumnya, Sesuai hasil polling ”Wali Kota dan Wakil Wali Kota
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Pilihanku” yang digelar Jawa Pos Radar Malang, paslon Ya’qud Ananda GudbanAhmad Wanedi (Menawan) menduduki peringkat pertama dengan perolehan 63,21
persen. Kemudian disusul pasangan Moch. Anton-Syamsul Mahmud (Asik) dengan
perolehan 30,41 persen. Sementara pasangan Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko (Sae) berada
di urutan terendah dengan 6,38 persen.13Data rekapitulasi suara oleh KPU Daerah Kota
Malang menyatakan bahwa pasangan Sutiaji-Sofyan Edy berhasil mengungguli 2
pasangan calon lain. Dari total pemilih 397.822 suara, Pasangan Sutiaji-Sofyan
mendapatkan 165.194 suara, Pasangan Yaqud Ananda Gudbhan-Wanedi mendapatkan
69.973 suara, Pasangan Anton-Samsul mendapatkan 135.710 suara.14
Dalam masa-masa kampanye Pilkada Kota Malang muncul informasi bahwa
2(dua) calon walikota Kota Malang terseret kasus korupsi yaitu Abah Anton sebagai
walikota malang terseret kasus korupsi dan Ya’qud Ananda sebagai Anggota DPRD
Kota Malang terseret kasus korupsi suap. Isu korupsi ini kemudian dimanfaatkan oleh
Pasangan Sutiaji-Edy untuk merebut suara pemilih melalui kampanye.Sutiaji
melakukan kampanye dengan melakukan blusukan ke masyarakat seperti mendatangi
kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat di Kota Malang. Dalam kunjungannya
Pasangan Sutiaji maupun tim sukses menyampaikan visi misi bahwa Pasangan Sutiaji
merupakan Calon Walikota yang bersih bebas korupsi,jujur dan pro rakyat.
Yang menarik dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018 adalah
fakta bahwa pemenang hanya didukung oleh 2 parta saja yaitu partai Demokrat dan
Partai Golkar. Sedangkan pasangan calon lain didukung oleh koalisi partai-partai besar.
Pasangan Anton dan Samsul Mahmud (incumbent).Pasangan Anton-Mahmud
didukung oleh partai PKB, PKS, Gerindra. Pasangan Yaqud Ananda Gudbhan-Wanedi
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diusung oleh PDIP,Hanura,PAN,PPP,Nasdem.15Konsolidasi partai politik tentu sangat
berpengaruh, akan tetapi hal ini tidak menjadi jaminan dalam perolehan suara, melalui
sistem pemilihan langsung sosok calon atau figur calon lebih dipentingkan, karena
rakyatlah yang menentukan pilihan. Dengan sistem ini figur calon sangat menentukan
dalam meraih simpati rakyat. Hal ini dimanfaatkan oleh pasangan Sutiaji-Edy Jarwoko
dengan melakukan pencitraan diri baik melalui media dan secara langsung dan dengan
memanfaatkan isu korupsi yang menyeret dua kandidat lain. Selama masa kampanye
Tim Sukses Sutiaji-Edy aktif menggunakan sosial media terutama instagramdan
menguploadkegiatan-kegiatan selama kampanye. Selain itu, poster dan baliho
terpasang di hampir sudut kota dengan slogan” Malang Bermartabat”, dan “Pilkada
Sehat”.
Blusukan kampanye adalah tidakan fisik untuk melakukan komunikasi personal
dengan warga. Tindakan non fisik yang tidak kalah petingnya adalah melakukan
kontemplasi atau perenungan untuk menghitung langkah yang telah dan akan
dilakukan menjelang Pilkada 27 Juni 2018. Salat Subuh berjamaah dari masjid ke
masjid misalnya merupakan bentuk personal branding yang telah dilakukan oleh
sutiaji.16Dalam melakukan strategi politik tentu diperlukan adanya modalitas, dengan
memanfaatkan modal sosial yang dimiliki.Sutiaji merupakan wakil walikota Kota
Malang periode 2013-2018.Selain itu Sutiaji dikenal sebagai tokoh agama di
lingkungan Kota Malang yang dekat dengan budaya pesantren.Pengalaman dibidang
organisasi cukup cemerlang terutama di organisasi NU. Di bidang olahraga Sutiaji
merupakan Dewan Pembina Keluarga Olahraga Tarung Derajat Kota Malang, hal
inilah yang dimanfaatkan dengan mendatangi dan memberikan sosialisasi dalam acara
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Musyawarah Cabang Keluarga Olahraga Tarung Derajat Kota Malang dan
membuktikan diri bahwa Sutiaji peduli pemuda dan olahraga, tidak hanya itu bahkan
Sutiaji ikut dalam acara Car Free Day (CFD) dengan mengkampanyekan “Pilkada
Sehat”. Dalam setiap kampanye yang dilakukan oleh Sutiaji maupun tim sukses selalu
mengedepankan program terutama menyelesaikan pembangunan yang belum selesai,
program unggulan Sutiaji adalah bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) meliputi bidang
ekonomi dan pendidikan.Program unggulan kedua bidang kesehatan dan program
unggulan ketiga berupa peningkatan kwalitas pembangunan infrastuktur.Cawali
diusung Partai Golkar dan Demokrat ini, yakin lewat tiga program unggulannya itu
kesejahteraan warga Kota Malang terjamin lahir dan batin.Sutiaji bersama Sofyan Edi
juga menawarkan kredit 0 persen bagi pelaku Usaha Menengah Kecil (UKM), sehingga
hanya membayar angsuran pokok tanpa bunga.Penataan infrastruktur, memaksimalkan
Penerangan Jalan Umum (PJU), turut disampaikan ketika bertemu dengan warga.
Penelitian ini akan berfokus terhadap pemanfaatan modalitas dengan
menggunakan strategi politik yang dilakukan oleh pasangan Sutiaji-Edy (SAE) dalam
memperoleh dukungan untuk memenangkan pilkada Kota Malang Tahun 2018. Dalam
skripsi ini akan menjelaskan bagaimana pasangan Sutiaji-Edy(SAE) merebut
dukungan dari pendukung pasangan lain dengan memanfaatkan isu-isu yang terjadi.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana strategi pemenangan yang dijalankan oleh pasangan Sutiaji-Edy
Jarwoko dalam Pilkada Kota Malang Tahun 2018?
2. Bagaimana kendala sterategi pemenangan yang dijalankan oleh pasangan
Sutiaji-Edy Jarwoko dalam Pilkada Kota Malang Tahun 2018?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui strategi pemenangan yang dilakukan oleh SutiajiEdy(SAE) dalam pilwali Kota malang 2018?
6

2. Bagaimana kendala sterategi pemenangan yang dijalankan oleh pasangan
Sutiaji-Edy Jarwoko dalam Pilkada Kota Malang Tahun 2018?

D. Manfaat Penelitian
1. Dapat memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat sebagai
bahan pertimbangan dalam menentukan strategi pemenangan dalam pilkada
2. Sebagai referensi yang mudah dipahami bagi peneliti di bidang yang sama,
sehingga dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut.
E. Definisi Konseptual
1. Strategi Politik
Strategi politik ialah strategi yang diaplikasikan dalam mewujudkan cita-cita
politik.17 Strategi politik bukan hanya menjadi aspek penting bagi pemerintahan atau
partai politik semata, namun juga bagi lembaga-lembaga non-parpol. Adapun pada
studi analisis lain mengartikan strategi politik sebagai seperangkat kaidah yang
tersistematis yang membentuk kekuatan guna mencapai kemenangan dalam kontestasi
politik baik pada pemilukada atau pemilu lainnya. Strategi inilah yang digunakan
dalam menarik simpati pemilih.
Adapun penyusunan kerangka/metode sangat dibutuhkan sebelum melaksanakan
sebuah strategi dalam mencapai suatu tujuan. Hal ini dilakukan dalam mengidentifikasi
kapasitas yang dimiliki pihak pribadi maupun oponen. Penyusunan kerangka strategi
tersebut bertujuan untuk mengatur sikap dalam sebuah tindakan maupun dalam
mengambil keputusan. Langkah ini merupakan pengejawantahan atas visi misi yang
diusung. Hal ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah instrument utama
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strategi politik dalam sebuah kontestasi kepala daerah atau pemilu lainnya. Adapun
secara khusus strategi politik ini diwujudkan kedalam strategi kampanye. 18
Kampanye dilangsungkan melalui media-media tertentu sebagai bentuk promosi
atas calon-calon yang akan berkontestasi.

Synder (2002) dalam Venus (2004)

mendeskripsikan kampanye sebagai aktivitas komunikasi yang terorganisir serta
ditujukan secara langsung terhadap khalayak dan periode waktu tertentu guna
tercapainya suatu tujuan yang sudah ditentukan. Sementara Roger dan Storey (1987)
dalam Venus mendeskripsikan kampanye sebagai serangkaian aktivitas komunikasi
yang terorganisir dengan tujuan menciptakan dampak tertentu terhadap sebagian besar
khalayak sasaran secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu.19
Berdasarkan definisi diatas, Venus menyatakan bahwa setidaknya terdapat 4
unsur dalam sebuah aktivitas kampanye antara lain: 1) ditujukan untuk menciptakan
efek/dampak tertentu; 2) ditujukan kepada khalayak dengan jumlah sasaran yang besar;
3) dipusatkan dalam kurun waktu tertentu; 4) dilaksanakan melalui serangkaian
aktivitas komunikasi yang terorganisir.
Kampanye ialah bentuk komunikasi politik oleh individu atau suatu klompok
politik bagian dari periodik guna mendapatkan apresiasi politik yang di berikan
masyarakat. Adapun bagian dari kampaye politik ialah kampanye massa, yakni
kampanye politik yang di targetkan untuk masyarakat luas (massa) dengan melalui
interaksi secara langsung terhadap target/masyarakat atau melalui media-media
tertentu seperti media elektronik, media sosial, juga media cetak. 20 Sebagaimana dapat
dipahami interaksi/kontak langsung dalam sebuah kampanye dapat dilakukan dengan
kunjungan-kunjungan, pertemuan atau tampil dalam acara publik. Sementara

18

Schroder, Peter. Op Cit., hlm. 7
Venus, Antar. 2004.”Manajemen Kampanye”. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. hlm.7
20
Arifin, Anwar, 2003. “Komunikasi Politik”. PT Balai Pustaka. Hlm. 83-84
19

8

kampanye yang dilakukan melalui media dapat diterapkan dengan pola strategi
menanggapi atau dengan mewujudkan berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat. 21
Pemilu merupakan wadah di mana strategi politik sebagai hal yang sangat penting
dalam menentukan kemenangan, tentunya langkah-langkah yang digunakan harus tetap
berpedoman pada etika politik serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun 3 unsur
penting dalam sebuah aktivitas kampanye yaitu meliputi: 1) Pesan Kampanye; 2)
Tema; 3) dan Isi Kampanye. Ketiga hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan
masyarakat terutama untuk meraih simpati masyarakat.
Bagan 1.1 Strategi Politik dengan Kampanye

Kunjungan

ke

rumah
Langsung

Pertemuan
Public Speaker

Strategi Politik

Kampanye

Brosur
Radio
Tidak Langsung

Poster
Website
Media
Sosial

Sumber: Olahan data atas Peter Schroder, 2017
2. Marketing Politik
Marketing politik pada hakikatnya ialah serangkaian aktivitas yang terencana,
strategis

juga

taktis.

Adapun

tujuan

dari

marketing

politik

ialah

menanamkan/membentuk harapan, keyakinan orientasi, serta sikap dan perilaku
pemilih. Sebagaimana dijelaskan Adman Nursal terkait fungsi political marketing
Rosa Arista Narendra,”Strategi Komunikasi Politik Pasangan Bambang-Icek dalam Pemilihan
Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011”
21

9

yaitu: 1) Analisa sosial pasar berupa pemetaan persepsi juga prefensi para pemilih
(konstituen maupun non-konstituen) terhadap para calon kontestasi, marketing effort;
2) Penetapan tujuan objektif kampanye, juga pengalokasian sumber daya; 3)
Pengidentifikasian serta evaluasi berbagai alternatif strategi yang digunakan; 4)
Implementasi strategi terhadap target-target tertentu dengan sumberdaya yang ada; 5)
Pemantauan dan pengendalian strategi guna mencapai target yang telah ditentukan.
Adapun proses marketing politik yaitu berupa prosedur/metode yang diaplikasikan
dalam konteks politik. Oleh sebab itu marketing politik dirasa sangat penting dalam
sebuah pemilihan umum (pemilu) sebab dalam hal ini marketing politik merupakan
bagian atas aktivitas persuasif dalam pendekatan politik.
3. Konsepsi Modalitas
Pada konteks politik pengertian modal tidak selalu berupa uang, kekayaan, harta,
saham dan lain-lain.Modal merupakan suatu yang ingin dicapai, diraih, diperebutkan,
dipertahankan dan diperjuangkan oleh setiap individu dalam ranah politik. 22 Melihat
Kemenangan calon Sutiaji-Edy(SAE) dalam pilkada Kota Malang Tahun 2018, peneliti
menggunakan teori modal sosial yang digunakan sebagai pintu masuk untuk
menganalisis kemenangan pasangan tersebut.
Sebagaimana Bordieu mengklasifikasikan modal sosial kedalam empat bagian
antara lain: modal sosial, modal budaya, modal ekonomi, dan modal politik. Keempat
modal tersebut menjadi bagian penting dalam melegitimasi kepemilikan kekuasaan.23
A. Modal Sosial
Kacung Marijan memberikan pemahaman bahwa modal sosial memiliki
keterkaitan dalam membangun relasi dan rasa percaya yang dijalankan oleh paslon
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terhadap pemilihnya, yang diantaranya juga terkait sejauh mana pasangan calon
mampu menumbuhkan keyakinan calon pemilih bahwasanya mereka mempunyai
tujuan untuk memimpin daerahnya. 24
B. Modal Politik
Modal politik adalah salah satu modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap
kontestan dalam sebuah kontestasi politik (pemilu). Melalui modal politik inilah setiap
calon yang berkontestasi dapat membangun relasi politik guna memperkuat basis
pendukungnya pada ajang pemilu. Relasi tersebut meliputi seluruh komponen mulai
dari lembaga tradisional, lembaga modern, serta elit-elit lokal.25

C. Modal ekonomi
Modal ekonomi merupakan modal berupa pendanaan/pembiayaan yang
digunakan dalam kontestasi pemilu. Tentunya dalam hal pemilihan umum (pemilu)
jelas membutuhkan pembiayaan yang besar, adapun modal tersebut digunakan untuk
kebutuhan terkait pembiayaan kampanye, pembangunan relasi terhadap pendukung
pasangan calon, termasuk untuk kebutuhan mobilisasi dukungan pra pemilu hingga
berlangsungnya proses pemilu.26
F. Definisi Operasional
1. Strategi Pasangan Sutiaji-Sofyan Edy Jarwoko Dalam Pilkada Kota Malang
`2018.
a. Strategi politik pasangan calon Sutiaji-Edy (SAE) di dalam mendapatkan
dukungan social dan ekonomi.
b. Peran parpai politik pendukung dalam membangun political network

Marijan, Kacung. 2007. “Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik, dan Demokrasi Lokal”.
Makalah. Jakarta: Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), disampaikan pada ‘In-house
Discussion Komunikasi Dialog Partai Politik’
25
Tomaito, Subkhan, Op.Cit.,hlm.17-18
26
Kacung Marijan,op.cit., hlm.8
24

11

c. Sterategi kampanye dalam membangun hubungan dengan elit-elit politik local
2. Kendala sterategi Pasangan Sutiaji-Sofyan Edy Jarwoko Dalam Pilkada Kota
Malang 2018
G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah tahapan sistematis yang dilakukan guna mendapat
informasi dan data terkait penelitian yang dilakukan. Adapun kemudian penelitian
ini menggunakan metode penelitian kualitatif (naturalistic inquiry / inkuiri
alamiah). Data kualitatif didapati secara tersirat dalam sumber datanya. Terkait
sumber data kualitatif yaitu berupa catatan hasil observasi, transkrip interview
(depth interview), dan dokumen-dokumen yang berupa tulisan ataupun gambar. 27
Sebagaimana uraian yang didapat melalui metode yang digunakan dalam
penelitian ini antara lain:
1. Jenis Penelitian
A. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif
dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif ini
merupakan

metode

penelitian

yang

memiliki

tujuan

untuk

mendapatkan informasi-informasi terkait keadaan atau fenomena yang
terdapat saat ini. Selain itu, jenis penelitian deskriptif juga merupakan
strategi pemecahan masalah yang diselidiki melalui penggerakkan
dan penggambaran keadaan subjek, serta objek penelitian saat ini
berdasarkan

fakta-fakta

yang

tampak.28.

Di dalamnya

terdapat

berbagai tahapan yakni mencatat, menguraikan, dan analisis serta
mengeksplanasikan kondisi yang sedang terjadi. Adapun jenis
penelitian deskriptif tersebut kemudian digunakan dalam menjelaskan

27
28

Nazir, Moh, 1999. ‘Metode Penelitian’. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 63
Nawawi, Hadari, 2003.‘Metode Penelitian Bidang Sosial’. Yogyakarta : Gajahmada
University Press, Hal. 63
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fakta dan fenomena tentang strategi pemenangan pasangan sutiaji –
Sofyan Edy Jarwoko dalam pilkada kota malang tahun 2018
2. Sumber Data
A. Data Primer
Data primer adalah data yang memiliki sifat penting/utama yang
diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian juga
observasi terhadap obyek penelitian.

B. Data Sekunder
Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari referensi berupa
dokumen, buku, arsip, media cetak, ataupun internet yang memiliki
keterkaitan dengan kebutuhan data guna melengkapi penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data ialah langkah fundamental dalam suatu
penelitian guna memperoleh data yang akan membantu peneliti untuk
menyelesaikan permasalahan. Adapun pada semestinya penelitian data
yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
a. Observasi yakni teknik pengumpulan data melalui penelitian secara
langsung dilapangan guna mengetahui, memahami dan mendapatkan
potret riil untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang
diketahui

oleh

informan/subyek

penelitian.

Peneliti

melakukan

pengamatan/observasi dengan menyaksikan secara langsung bagai
mana penerapan strategi pemenangan yang di lakukan oleh pasangan
sutiaji – Sofyan Edy Jarwoko dalam pilkada kota malang tahun 2018
b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
bersemuka dan bertanya jawab secara langsung oleh peneliti terhadap
narasumber guna memperoleh informasi penting mengenai detail
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penjelasan tentang jawaban atas permasalahan dalam penelitian.
Adapun wawancara akan dilakukan kepada tim sukses pasangan sutiaji
– Sofyan Edy Jarwoko, ketua komisi pemilihan umum kota Malang
dengan harapan mendapat data langsung mengenai keadaan lapang
berupa masalah dan permasalahan yang dihadapi terkait

strategi

pasangan sutiaji – Sofyan Edy Jarwoko dalam pilkada kota Malang
C. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data secara tidak
langsung yang ditujukan kepada subjek penelitian, namun pada
dokumen-dokumen tertentu dari beberapa sumber baik berupa catatan
arsip maupun website komisi pemilihan umum, Penelitian, dan laporan
kampanye pasangan sutiaji – sofyan edy jarwoko. Dokumentasi dalam
penelitian ini juga dapat menggunakan media berupa foto dan video
selama kegiatan penelitian berlangsung. Melalui strategi dokumentasi,
informasi didapati dari fakta yang tersimpan dalam bentuk surat,
jurnal kegiatan, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata,
dan lain sebagainya.
4. Subyek Penelitian
Subyek penelitian ialah orang di mana kita bisa mendapatkan sebuah
informasi yang di perlukan dan data mengenai pembahasan dalam penelitian.
Adapun dalam penentuan subyek penelitian pada penelitian ini menggunakan
pendekatan purposive sampling, berlandaskan pada tujuan dan keperluan
yang telah ditentukan dengan kriteria tertentu. Adapun guna mendapatkan
data beserta informasi lengkap dan valid, maka subyek yang ditentukan
dalam penelitian ini yaitu:
a. Pasangan Calon Sutiaji dan Edy
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b. Tim Sukses
c. masyarakat Kota Malang
d. KPU kota malang
5. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian dilakukan guna
mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan guna menunjang
penelitian ini. Selain itu pentingnya lokasi penelitian dimaksudkan agar
peneliti dapat mengungkap kejadian-kejadian fakta nan aktual dilapangan.
Penelitian ini dilakukan pada dua lokasi, yakni pada:
a. Tim sukses pasangan Sutiaji – Sofyan Edy Jarwoko di Kota Malang
b. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
6. Analisa Data
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode
kualitatif, kemudian akan digunakan analisa data seperti yang dibawa Miles
dan Humberman29 bahwa analisa data terbagi atas 4 (empat) komponen
yaitu:
a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah bagian integral agenda analisa data.
Kegiatan

pengumpulan

data

pada

penelitian

ini

adalah

dengan

menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data yang
dimaksud adalah dengan melalui pencarian dan pengumpulan data yang
terdapat dilapangan, sesuai dengan judul penelitian yakni strategi
pemenangan pasangan calon sutiaji – Edy Jarwoko dalam Pilkada Kota
Malang.

29

Humberman, Miles, 2007. ‘Analisis Data Kualitatif’. (UI) Press : Jakarta. Hal. 20
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b. Reduksi Data
Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan
dan transformasi data kasar yang didapat dari catatan tertulis dilapangan.
Reduksi dilakukan semenjak pengumpulan data dimulai dengan ringkasan,
pengkodean, penelusuran tema, pembuatan gagasan, penulisan dan
sebagainya dengan maksud menyaring data dan informasi yang tidak
relevan dengan pencarian fokus atau pokok permasalahan strategi
pemenangan pasangan sutiaji – Sofyan Edy Jarwoko dalam pilkada kotya
Malang tahun 2018, dari hal tersebut kemudian akan didapati hasil
penelitian yang valid.
c. Display Data
Display data dilakukan melalui penyajian berbagai informasi serta data
yang tersusun dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian
data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau sebatas
bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Adapun pada tahap ini peneliti
berupaya mengeksplanasikan data sesuai dengan pokok masalah yang
diawali

dengan

pengkodean

pada

setiap

sub

pokok

permasalahan.

Sebagaimana hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat hasil pengolahan
reduksi data lebih lanjut.
a. Menarik Kesimpulan
Menarik kesimpulan ialah langkah akhir dalam proses analisa data.
Pada bagian tersebut peneliti menyatakan kesimpulan dari data-data yang
sudah didapati. Adapun kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mencari makna
data yang telah dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau
perbedaan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan melalui cara perbandingan
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kesesuaian anatara pernyataan/informasi dari subjek penelitian dengan makna
yang terkandung dalam teori konsep dasar penelitian.
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