
ABSTRAK 
 
 

Skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk kampanye hitam dan 
kampanye negatif Jokowi dan Jusuf Kalla yang terdapat di media sosial dan media 
cetak menjelang pemilu presiden tahun 2014, serta strategi-strategi tim 
pemenangan Jokowi dan Jusuf Kalla dalam menepis isu kampanye hitam dan 
kampanye negatif menjelang pemilu presiden tahun 2014 di Kabupaten Madiun. 
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif 
dimana pencarian data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap tim 
pemenangan Jokowi dan Jusuf Kalla di Kabupaten Madiun. Tujuan dari penelitian 
ini adalah mengetahui strategi-strategi yang digunakan oleh tim pemenangan 
Jokowi-JK khususnya di Kabupaten Madiun dalam menepis isu-isu kampanye 
hitam ataupun kampanye negatif dalam pilpres 2014. Latar belakang dari 
pembahasan tentang strategi tim pemenangan Jokowi dan Jusuf Kalla dalam 
merespon isu kampanye hitam dan kampanye negatif adalah karena dalam pemilu 
presiden tahun 2014 ini terdapat isu kampanye hitam dan kampanye negatif yang 
menyerang pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla. Kecanggihan dan kemudahan 
teknologi membuat kampanye hitam dan kampanye negatif sangat mudah 
dilakukan di media sosial. Isu kampanye hitam dan kampanye negatif yang beredar 
melalui media sosial dan media cetak terhadap Jokowi dan Jusuf Kalla juga terdapat 
di Kabupaten Madiun. Strategi tim pemenangan Jokowi dan Jusuf Kalla dalam 
merespom isu kampanye tersebut sangat berpengaruh dalam perolehan suara di 
Kabupaten Madiun yang menempatkan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai pemenang 
pemilu presiden di Kabupaten Madiun pada tahun 2014. Kesimpulan dari penelitian 
ini adalah kemenangan yang didapatkan oleh Jokowi dan Jusuf Kalla di Kabupaten 
Madiun merupakan hasil dari upaya tim pemenangan dalam menyusun strategi 
untuk menepis isu-isu kampanye hitam dan kampanye negatif yang ada di 
Kabupaten Madiun.  
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga 

penulisan skripsi yang berjudul Strategi Tim Pemenangan Joko Widodo dan Jusuf 

Kalla dalam Menepis Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif Yang Terdapat di 

Media Sosial dan Media Cetak Menjelang Pemilu Presiden Tahun 2014 di 

Kabupaten Madiun ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan benar. 

Skripsi ini mengambil tema tentang Strategi Tim Pemenangan dalam 

Menepis Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif yang Terdapat di Media Sosial 

dan Media Cetak Menjelang Pemilu Presiden Tahun 2014. Hal ini sangat menarik 

diteliti karena pada masa pemilihan umum presiden tahun 2014 ini banyak 

bermunculan kampanye-kampanye yang mengarah pada kampanye hitam dan 

kampanye negatif. Kampanye-kampanye ini muncul di lingkup masyarakat dengan 

tujuan untuk menjatuhkan elektabilitas masing-masing pasangan capres yang maju 

dalam pilpres tahun 2014, salah satunya adalah Joko Widodo. Peran tim 

pemenangan di Kabupaten Madiun dalam menanggapi isu-isu kampanye hitam dan 

kampanye negatif tersebut sangat dibutuhkan. Mengkaji strategi yang dilakukan 

oleh tim pemenangan jokowi di suatu daerah dengan suara minoritas untuk partai 

pengusung dirasa cukup menarik untuk diteliti. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini. Baik dalam segi pengumpulan data maupun analisis data yang 

dihasilkan. Hal ini dikarenakan banyaknya kendala dalam pencarian data yang ada, 
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namun demikian penulis tidak putus asa dan tetap berusaha secara maksimal 

menyelesaikan skripsi ini.  

Penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT. Tiada suatu hasil yang 

sempurna termasuk hasil karya ini. Oleh karena itu penulis memohon maaf yang 

sebesar-besarnya atas kekurangan yang terdapat di dalam penulisan karya tulis 

penelitian skripsi ini. Saran dan kritik di perlukan dalam rangka meningkatkan 

kualitas skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini mendapat tempat dan 

berguna bagi siapa saja yang membacanya, demi menambah wawasan dan 

pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Politik. 

 

 

 

Surabaya, 12 Agustus 2015 

 

 

Dea Willa Ardhya Putri 
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