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Kampanye adalah kegiatan mempersuasi pemilih yang bertujuan untuk 
menarik para pemilih. PKS sebagai partai yang ikut berperan serta pada 
pemilu 2009 tentunya memiliki cara kampanye yang berbeda dengan partai 
lainnya. Seperti lima tahun yang lalu PKS mampu meraup suara yang cukup 
signifikan. Dengan kenaikan sebesar 7,8%. Taktik yang digunakan PKS pun 
cukup beragam, mulai dari system rekrutmen kader, simpatisan, kemudian 
pertisipan. Hal ini untuk dapat memenangkan pemilu 2009. Kampanye adalah 
alat guna menjalankan cita-cita itu. Strategi menjadi akan sangat penting guna 
pemenangan pemilu serta cita-cita yang diinginkan partai kedepannya. Pada 
pemilihan 2009 ini, partai-partai bersaing ketat untuk mendapatkan kursi serta 
target yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
strategi kampanye yang dilakukan PKS dalam pemilu legislatif 2009, yang 
berhasil menaikan jumlah kursi di legislatif. Tinjauan pustaka pada penelitian 
ini, membahas tentang strategi, meliputi strategi pemilihan, strategi politik, 
kampanye, kampanye politik, persuasi politik, komunikasi politik, marketing 
politik, Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pedoman 
wawancara indept interview dan standart open-ended,serta base on data, agar 
mendapatkan hasil dan gambaran yang khusus tentang subyek penelitian. 
Dengan begitu diharapkan bisa menjawab permasalahan yang peneliti ajukan, 
meskipun tidak bisa digenerallisir. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, 
dapat disimpulkan bahwa PKS memiliki strategi kampanye yang komprehensif 
dan terstruktur serta efektif terhadap sasaran yang ingin dicapai. Dengan 
melihat upaya-upaya serta program-program dan trik-trik jitu untuk menarik 
dan mengikat para pemilih.  
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