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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 Isi dari bab ini mengenai pendahuluan dari tema yang akan diteliti. Di 

dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, konseptualisasi dan kerangka teori, serta metode 

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Semenjak masa reformasi, dapat dilihat bahwa dari tiga pemilu yang sudah 

berlangsung, tidak ada lagi dominasi partai politik besar untuk menguasai peta 

perpolitikan Indonesia seperti yang terjadi pada masa orde baru. Reformasi 

menghadirkan kebebasan berpolitik publik sehingga pilihan yang ada pun 

menjadikan terciptanya pasar politik.  

Aktivitas political marketing atau pemasaran politik masih tergolong baru 

di Indonesia. pemasaran politik adalah seperangkat metode yang dapat 

memfasilitasi suatu wadah seperti partai politik ataupun secara individu seperti 

calon anggota legislatif di tingkat nasional dan daerah dalam rangka memasarkan 

gagasan, ideologi, isu politik dan juga sebuah karakter yang dimiliki sebagai 

seorang pemimpin rakyat. Semakin banyaknya pilihan media komunikasi juga 

mendorong kebutuhan sebuah metode dari aplikasi pemasaran politik di 

Indonesia. 
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Pada umumnya partai politik di Indonesia sudah memanfaatkan pula jasa 

konsultan political marketing untuk membantu dalam meramu pesan yang akan 

diangkat dan juga membantu dalam meramu pesan yang akan diangkat untuk 

setiap segmen pemilih yang dibidik serta memilih media komunikasi yang sesuai. 

Partai politik maupun caleg yang berada didalamnya memerlukan dan melakukan 

pemasaran politik. Strategi yang dilakukan juga tidak semata-mata ketika berada 

pada masa kampanye akan tetapi pada saat beberapa tahun sebelum pemilu 

berlangsung. Dari dalam tubuh partai sendiri proses pemasaran politik dimulai 

dari dari ideologi sampai dengan tokoh-tokoh yang menjadikan barisan terdepan 

dalam struktur kepartaian. Kemasan dari partai yang kemudian dibawa ke 

masyarakat luas inilah yang kemudian menjadikan terciptanya pasar politik. 

Tujuannya adalah mengambil simpati dari masyarakat dari berbagai golongan dan 

memperoleh suara sebanyak-banyaknya. 

Pemasaran politik memiliki potensi untuk dikembangkan mengingat dalam 

implementasinya memerlukan metodologi yang kuat untuk memberikan hasil 

yang efektif. Penerapan pemasaran yang paling nyata di Indonesia adalah 

positioning dalam kampanye politik. Mengingat keheterogenan masyarakat di 

Indonesia terutama di Indonesia sendiri positioning partai politik atau lebih 

khususnya lagi adalah calon anggota legislatif harus dilakukan secara berbeda 

untuk setiap segmen masyarakat yang berbeda. 

Partai Demokrat pada pemilu kali ini mengalami penurunan secara 

elektabilitas partai maupun kader dan caleg didalamnya menjadi salah satu alasan 

mengapa penulis memilih Partai Demokrat sebagai kajian penelitian. Dalam 
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perjalanannya Partai Demokrat semenjak berdiri dan disahkan pada awal 

reformasi sudah menjadi sebuah partai besar yang dikenal masyarakat dengan 

sosok Susilo Bambang Yudhoyono sebagai salah satu pendiri partai dan juga 

sebagai presiden pada dua periode yaitu 2004-2009 dan 2009-2014. Partai 

Demokrat dengan mengusung visi Demokratisasi dan Humanisme ketika bangsa 

Indonesia pada saat itu memerlukan sebuah demokrasi bebas setelah masa orde 

baru yang dikuasai oleh satu partai besar selama bertahun-tahun menjadikan partai 

Demokrat mempunyai kemasan yang mamapu dikenal oleh masyarakat luas. 

Citra SBY pada awalnya memang dibentuk oleh media massa. Namun 

demikian, tokoh SBY ini menjadi sangat populer sepanjang 2004-2009 pada saat 

masa pemerintahannya. Popularitas yang begitu tinggi ini sangat menguntungkan 

bagi Partai Demokrat. Publik mempersepsikan bahwa SBY sama dengan Partai 

Demokrat begitu juga sebaliknya. Begitu sentralnya tokoh SBY ini membuat 

semua bentuk komunikasi politik Partai Demokrat selalu membawa nama besar 

SBY. Kemenangan Partai Demokrat sudah bisa diprediksi oleh banyak pihak 

sebelum Pemilu Legislatif 2009 berlangsung. Survei-survei politik menyatakan 

bahwa Partai Demokrat akan memenangkan pemilu Legislatif dan diikuti kembali 

oleh kemenangan SBY sebagai presiden untuk kedua kalinya. Partai Demokrat 

menjadi partai yang melejit dari partai menengah menjadi partai nomor satu.  

Sedangkan pada pemilu tahun 2014 kali ini, Partai Demokrat seolah 

menjadi partai yang kosong dengan kehilangan seorang sosok pemimpin yang 

mampu menjadi suatu kemasan luar bagi para calon legislatifnya. Pasalnya SBY 

tidak dapat mencalonkan kembali setelah dua kali  masa kepemimpinannya. 
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Banyaknya berita yang mengekspos secara gamblang mengenai sisi negatif dari 

partai berlambang mercy ini. Dari hasil riset media yang dilalkukan oleh Pol-

Tracking Institute menunjukkan bahwa Partai Demokrat mendapatkan porsi yang 

paling besar dalam pemberitaan politik secara negatif dalam skala nasional.1 Hal 

tersebut merupakan salah satu faktor menurunnya secara drastis elektabilitas 

Partai Demokrat. Di tingkat legislatif, para calon anggota legislatif baru atau 

incumbent  harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan simpati dari masyarakat 

kembali dengan banyak beredarnya berita negatif mengenai Partai Demokrat dan 

tingkat kepercayaan pada partai jadi menurun. 

Tabel 1.1 Perolehan Suara Partai Demokrat selama 3 periode Pemilu 

Pemilu Tahun Total suara partai Prosentase suara  Peringkat  

2004 8.455.225 7,45% 5 

2009 21.703.137 20,40% 1 

2014 12.728.913 10,19% 4 
Sumber : Data KPU Tahun 2004, 2009, 2014 

Menurunnya elektabilitas Partai Demokrat dan calon legislatifnya juga 

dapat dilihat pada pemilu legislatif tahun 2014 di salah satu Kota terbesar di 

Indonesia yaitu Kota Surabaya, bahwasannya perolehan kursi Partai Demokrat 

menurun dari periode sebelumnya. Perolehan kursi Partai Demokrat pada periode 

2009-2014 adalah 16 kursi dari total 50 kursi yang ada. Di pemilu legislatif tahun 

2014 ini dengan total kursi yang sama, persaingan yang dilihat dari jumlah partai 

menjadi lebih sedikit dengan jumlah partai yang awalnya adalah 44 partai yang 

                                                            
1 http://nasional.kompas.com  diakses pada 10 September 2014 pukul 20:13 
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kemudian menyusut menjadi 12 partai. Hasilnya pada pemilu legislatif 2014 di 

kota Surabaya tingkat DPRD komposisi perolehan kursi partai adalah : 

Tabel 1.2 Komposisi perolehan kursi DPRD Kota Surabaya tahun 2014 

No Nama Partai Jumlah Kursi 
1 Nasdem 1 
2 PKB 5 
3 PKS 5 
4 PDIP 14 
5 Golkar  4 
6 Gerindra 6 
7 Demokrat 6 
8 PAN 5 
9 PPP 3 
10 Hanura 1 
11 PBB 0 
12 PKPI 0 

Jumlah  50 
Sumber : Data KPU Kota Surabaya 

Berdasarkan hasil perolehan kursi partai diatas, ada beberapa fenomena 

yang cukup menarik untuk diperhatikan dalam komposisi perolehan kursi di 

DPRD kota Surabaya, antara lain perolehan kursi Partai Demokrat yang menurun 

jika dibandingkan dengan pemilu legislatif sebelumnya yang mendapatkan 

perolehan kursi tertinggi yaitu 16 kursi. Dari ke enam belas anggota legislatif 

yang pernah menjabat pada periode 2009-2014 sebanyak 11 orang dari Partai 

Demokrat mencalonkan kembali pada pemilu legislatif tahun 2014. Di pemilu 

tahun ini calon angota legislatif seolah menjadi seorang calon yang mandiri di 

daerah pemilihannya masing-masing, pasalnya selain harus bersaing dengan calon 

anggota legislatif dari partai lain, mereka juga harus bersaing dengan calon 
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anggota yang berasal dari satu tubuh partai sendiri. Maka dari itu strategi 

pemasaran politik yang dimiliki calon anggota legislatif harus jitu dan tepat 

sasaran. 

Dari kesebelas calon anggota legislatif yang mencalonkan kembali, terpilih 

empat orang yang berhasil menduduki kembali legislatif pemerintahan kota 

Surabaya. Dua orang sisanya merupakan calon anggota legislatif yang baru 

mencalonkan pada pemilu tahun 2014 ini. Berikut adalah daftar anggota legislatif 

baru dan incumbent yang menduduki kursi DPRD Kota Surabaya dari Partai 

Demokrat : 

Tabel 1.3 Perolehan Suara Anggota DPRD Kota Surabaya dari Partai Demokrat 

pada pemilu Legislatif tahun 2014 

No 
Nama Anggota 
DPRD terpilih 

Jumlah suara  
Daerah 

pemilihan  
Keterangan 

1 Dini Rijanti 5.158 
Kota 

Surabaya 1 
Calon Baru 

2 Elok Cahyani 3.278 
Kota 

Surabaya 2 
Calon Baru 

3 
Herlina Harsono 
Njoto  

3.895 
Kota 

Surabaya 3 
Calon 

Incumbent 

4 Ratih Retnowati  5.596 
Kota 

Surabaya 4 
Calon 

Incumbent 

5 Djunaedi  3.476 
Kota 

Surabaya 5 
Calon 

Incumbent 

6 M. Machmud  20.631 
Kota 

Surabaya 5 
Calon 

Incumbent 
Sumber : Data KPU Kota Surabaya 

 Keberhasilan calon anggota legislatif incumbent dari Partai Demokrat ini 

merupakan suatu usaha yang cukup menarik untuk diperhatikan mengingat basis 

massa yang dimiliki Partai Demokrat di Surabaya hampir rata di setiap daerah 
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pemilihannya. Hal ini terbukti pada perolehan suara yang diperoleh calon anggota 

legislatif terpilih terlihat rata di semua daerah pemilihannya. Berangkat dari 

asumsi ini peniliti ingin mengetahui bagaimana kemasan strategi pemasaran 

politik yang dimiliki oleh salah satu caleg incumbent yaitu Mochamad Machmud 

untuk memenangkan pemilu legislatif yang perolehan suaranya terbanyak di Kota 

Surabaya bahkan paling tinggi di Provinsi Jawa Timur untuk tingkatan DPRD 

Kota/Kabupaten.2 

 Mochamad Machmud merupakan calon anggota legislatif yang terpilih 

kembali pada pemilu legislatif tahun 2014 yang berasal dari partai Demokrat. 

Dirinya pernah terpilih pada periode 2009 – 2014 yang pada awalnya menjabat 

sebagai ketua komisi B DPRD Kota Surabaya, kemudian pada tahun 2013 beliau 

naik menjabat sebagai Ketua DPRD menggantikan posisi Wisnu Wardhana. 

Mundurnya Wisnu Wardhana ini dikarenakan adanya surat keputusan dari partai 

Demokrat untuk melengserkan jabatannya, Wisnu Wardhana dianggap telah 

menyalahi etika partai politik.3Dengan kondisi seperti itu Mochaamad Machmud 

menjadi calon terkuat untuk menggantikan posisi Wisnu Wardhana dengan usulan 

dari Partai Demokrat dan dukungan dari anggota legislatif lainnya. Pada awal 

2013 dilantiklah sosok Mochmad Machmud sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. 

 Keberhasilannya dalam meraup suara terbanyak di daerah pemilihannya 

ini merupakan suatu fenomena yang menarik dan layak untuk diteliti. Perolehan 

Suara Mochamad Machmud tidak membutuhkan suara hibahan dari partai untuk 

                                                            
2 Sumber : Data KPU Kota Surabaya 
3 http//:suarasurabaya.com diakses pada 23 maret 2014 pukul 13:21 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMASARAN POLITIK CALON ... DUTA KRISMAHALGITA



BAB I - 8 
 

mendapatkan satu kursi di DPRD tingkat Kota. Seperti terlihat pada tabel 1.3. 

bahwa perolehan suaranya mencapai angka 20.631 suara. Berangkat dari 

fenomena ini, penulis ingin mencari tahu bagaimana strategi pemasaran politik 

dan sarana yang digunakan untuk memperoleh kembali dukungan di daerah 

pemilihannya yaitu daerah pemilihan Kota Surabaya 5. 

Fungsi pemasaran dalam hal ini pemasaran politik menjadi sangat 

dibutuhkan mengingat dari pemilu tahun 2009 diwarnai dengan pemilihan 

anggota legislatif dan presiden dilakukan secara langsung yang mana partai politik 

juga mengusung calon anggota legislatif untuk bersaing dan mewarnai pemilu. 

Diperkirakan, sampai beberapa kali di Indonesia pemilu akan senantiasa akan di 

ikuti oleh banyak partai dan melakukan pemilihan secara langsung legislatif dan 

presiden. Dalam kondisi seperti itu para pemilih tak akan mampu mengingat 

begitu banyak nama partai, yang mana hal tersebut merupakan proses awal yang 

penting sebelum menetapkan pilihannya. Untuk calon anggota legislatif 

keuntungan bagi incumbent di tingkat nasional dan daerah tantangan untuk 

mendapatkan kembali kursi.  

Dugaan penulis dalam penelitian kali ini, kemenangan calon Incumbent 

Mochmad Machmud yang memperoleh suara sangat tinggi tersebut bisa 

disebabkan oleh strategi pemasaran politik yang sudah dilakukan oleh Mochmad 

Machmud semenjak dirinya mencalonkan pada pemilu legislatif tahun 2009 dan 

kepopulerannya meningkat ketika calon dari Partai Demokrat ini menjadi anggota 

DPRD tingkat Kota di Surabaya.  
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

 Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang muncul 

adalah : 

1. Bagaimana strategi pemasaran politik calon anggota legislatif Mochamad 

Machmud untuk mempertahankan elektabilitasnya pada pemilu legislatif 

2014 di Kota Surabaya ? 

2. Apakah strategi yang dilakukan oleh Mochamad Machmud berorientasi 

pada elektabilitas Partai Demokrat atau eletabilitas personal ? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan rumusan 

masalah yang ada adalah : 

a. Mengetahui apa saja instrumen strategi pemasaran politik yang telah 

dirancang dan dilakukan oleh anggota legislatif incumbent dari partai 

Demokrat untuk mempertahankan elektabilitasnya saat pemilu legislatif 

2014 di kota Surabaya. 

b. Mengetahui kecenderungan penguatan strategi pemasaran politik yang 

dilakukan oleh Mochamad Machmud. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

 Dalam teorinya, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dalam kajian ilmu politik di Indonesia, Khususnya dalam kajian pemasaran 

politik, komunikasi politik, perilaku politik baik yang dilakukan oleh partai atau 

calon anggota legisltaif di tingkat lokal. 

 Secara Praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran 

secara deskriptif kepada masyarakat akademis dan masyarakat umum mengenai 

pola-pola strategi pemasaran politik yang dilakukan anggota legislatif dalam 

bersaing untuk memperoleh suara dalam proses pemilu khususnya di tingkat 

daerah. 

1.5 KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORI  

1.5.1 KERANGKA KONSEPTUAL 

1.5.1.1 Kampanye 

Secara garis besar, kampanye pemilihan merupakan upaya sistematis 

untuk mempengaruhi khalayak, terutama calon pemilih memberikan dukungan 

atau suaranya kepada partai politik atau kandidat yang sedang berkompetensi 

dalam satu pemilihan. Pemilihan yang dimaksudkan adaalah pemilihan parlemen, 

pemilihan presiden, dan pemilihan tingkat daerah baik eksekutif ataupun 

legislatif.4 

Selama ini belum ada jaminan bahwa kampanye benar-benar dapat 

mempengaruhi perolehan suara saat pemilu. Sebuah penelitian menunjukkan 

                                                            
4 Pawito. (2009). Komunikasi Politik, Media Massa dan Kampanye Pemilihan. Jakarta, Hal 209. 
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bahwa kampanye pemilu melalui aktivitas pengiklanan dan debat publik di 

televisi meningkatkan partisipasi pemiih. Namun ada penelitian lain yang 

menunjukkan hasil yang berbeda, penelitian tersebut menyatakan bahwa 

kampanye pemilu akan berdampak kecil atau bahkan sama sekali tidak berdampak 

terhadap perilaku memilih, hal ini di sebabkan karena prefensi pemilih terhadap 

kontestan telah ada jauh hari sebelum kampanye di mulai. 

Kelemahan dalam proses kampanye adalah sangat terlihat pada interaksi 

partai politik dengan publik hanya terjadi pada masa kampanye saja, 

kenyataannya suatu interaksi harus dibangun secara terus menerus bukan hanya 

dibatasi oleh periode saja. Para calon dari partai mungkin banyak yang lupa 

bahwa masyarakat cerdas dalam hal mengevaluasi apa saja yang dilakukan oleh 

partai politik, namun pada kenyataannya partai politik hanya mencurahkan segala 

sumber daya yang dimiliki pada saat kampanye berlangsung. 

Tujuan awal sebuah kampanye adalah upaya komunikasi politik sebagai 

sarana penyampaian pesan sehingga dapat tercapai kesamaan persepsi antara 

partai politik dan masyarakat. Yang ditakutkan selama ini adalah saat kampanye 

hanya dilakukan diawal-awal saja tanpa ada tindak lanjut yang lebih serius maka 

kemungkinan besar pesan yang harusnya disampaikan oleh partai politik tidak 

dapat diterima oleh masyarakat. 

1.5.1.2 Pemilu 

 Pemilihan umum adalah proses pemilihan (orang-orang) untuk mengisi 

jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai 
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dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai tingkat 

kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga digunakan untuk 

mengisi jabatan di tingkat organisasi yang sifatnya disepakati oleh anggota 

organisasi. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara 

persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, 

komunikasi massa, lobbying dan lain-lain kegiatan.5 

1.5.2 KERANGKA TEORI 

1.5.2.1 Pemasaran Politik  

Seiring dengan berjalannya waktu kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi dan juga tekanan untuk terus menerapkan prinsip-Prinsip demokrasi, 

institusi politik membutuhkan pendekatan alternatif untuk membangun hubungan 

dengan konstituen dan masyarakat luas. Berangkat dari asumsi ini konteks 

marketing sebagai suatu disiplin ilmu yang berkembang dalam dunia 

perekonomian bisnis dianggap berguna untuk institusi politik.6 

Firmanzah mengatakan bahwa “Penggunaan metode marketing 

dalam bidang politik dikenal sebagai marketing politik (political 

marketing). Dalam marketing politik, yang ditekankan adalah 

penggunaan pendekatan dan metode pemasaran untuk membantu 

politikus dan partai politik agar lebih efisien serta efektif dalam 

membangun hubungan dua arah dengan konstituen dan masyarakat. 

Hubungan ini diartikan secara luas, dari kontak fisik selama periode 
                                                            
5 Ibid. hal 234. 
6 Firmanzah, 2007. Marketing Politik. Yayasan obor indonesia: Jakarta, hal 140 
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kampanye sampai dengan komunikasi tidak langsung melalui 

pemberitaan di media massa.” 7 

 Marketing politik adalah suatu cabang atau ranting ilmu sosial 

interdisipliner. Kedua cabang ilmu tersebut memiliki karakteristik yang berbeda 

satu sama lainnya. Ilmu marketing berangkat dari kondisi persaingan dan banyak 

sekali untuk menjelaskan serta menggambarkan bagaimana suatu usaha bisa 

memenangkan pasar. Tujuannya agar produk dan jasa dapat lebih unggul dan 

kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Sementara Ilmu politik adalah ilmu 

yang bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat melalui sistemasi 

perebutan kekuasaan.8  

Marketing politik merupakan perluasan dari ilmu pemasaran yang 

memperluas cakupan studinya menjadi : (1) pemasaran komersil/konvensional; 

(2) pemasaran sosial; (3) pemasaran politik (sebagai perluasan dan pendalaman 

dari pemasaran sosial). Pada dasarnya, dengan cakupan sempit pemasaran politik 

juga terdapat tiga hal yang jug ada pada pemasaran komersil dan pemasaran sosial 

yaitu: Produsen, Produk, dan Konsumen. Seperti dalam dimensi komersil, maka 

dunia politik juga dikenal dengan kentalnya persaingan. Bahkan semenjak politik 

itu ada, persiangan juga telah ada. Dalam hal ini seringkali terjadi komunikasi dua 

arah antara partai atau kandidat sebagai produsen dengan para pemilih sebagai 

konsumen melalui umpan balik. Sperti juga pada pemasran komersil, dibutuhkan 

umpan-balik agar dapat mengetahui bentuk apa yang ideal menurut kebutuhan 

                                                            
7 Ibid, hal 141. 
8 Ibid, hal 143. 
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konsumen. Hubungan dua arah ini menghasilkan sebuah hubungan jangka 

panjang yang bersifat relasional dan tidak hanya bersifat transaksional sementara.9 

Menurut Nursal (dalam Firmanzah) marketing politik terdapat tiga strategi 

mengkampanyekan yaitu: (1) pemasaran produk secara langsung kepada calon 

pemilih (push political marketing), pemasaran produk politik melalui media 

massa (pull political marketing) dan melalui kelompok, tokoh atau organisasi 

yang berpengaruh (pass political marketing).10 Yang kemudian masing-masing 

akan dijelaskan dibawah ini. 

 Pemasaran Langsung Kepada Calon Pemilih (Push Political 

Marketing) 

Push political marketing merupakan pemasaran produk politik secara 

langsung ke calon pemilih. Strategi ini lebih fokus pada isu-isu yang penting bagi 

para pemilih dan bukan hanya menjual kandidat atau partai sebagai sebuah 

komoditas. Pesan komunikasi pada strategi ini bisa disampaikan secara langsung 

oleh kandidat atau partai, tapi bisa juga melalui relawan yang datang membantu 

membagikan brosur, flyer, stickerdan sebagainya. Relawan inilah yang bertugas 

untuk mengumpulkan data yang berupa persepsi para pemilih, mengukur 

pengaruh pesan dan mencatat perubahan dalam sikap dan perilaku para pemilih. 

Dalampemilihan tingkat nasional, strategi ini adalah hal yang paling sulit untuk 

dilakukan mengingat membutuhkan banyak tenaga dan biaya. Namun untuk 

pemilihan lokal, cara ini cukup mudah untuk dilakukan. 

                                                            
9 Ibid, Hal 144 
10 Ibid, Hal 219 
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 Pemasaran Melalui Media Massa (Pull Political Marketing) 

Pull political marketing adalah strategi yang paling banyak digunakan 

oleh parati dan kadnidat. Penyampaian pesan pada strategi pemasaran ini 

dilakukan melalui media massa baik elektronik, cetak, luar ruang, mobile dan 

internet. Strategi ini mempunyai kelebihan dapat memborbardir pesan pada para 

pemilih, namun kurang dapat terukur efektivitasnya. Karena membutuhkan biaya 

yang sangat besar, strategi ini biasanya dilakukan oleh partai atau kandidat kaya 

atau mempunyai dana kampanye yang besar. 

 Pemasaran Melalui Tokoh, Kelompok atau Organisasi berpengaruh 

(Pass Political Marketing) 

Strategi yang ketiga ini adalah pass political marketing. Pada strategi ini 

pesan disampaikan melalui individu, kelompok atau organisasi yang mempunyai 

pengaruh. Strategi ini memerlukan kehati-hatian dalam melakukannya karena jika 

terjadi kesalahan maka akan berakibat fatal. Cara-cara pendekatan dan lobbying 

pada strategi ini perlu disesuaikan dengan tipe individu, kelompok dan 

organisasinya. Tidak bisa satu “transaksi” digunakan untuk semua. 

Dalam menjalankan strategi pemasaran politik-nya, kandidat atau partai 

tidak hanya melakukan salah satu strategi saja, melainkan menggabungkan 

ketiganya. Besar kecilnya masing-masing strategi disesuaikan dengan kemampuan 

dan tujuan kandidat atau partai tersebut. 
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1.6 METODE PENELITIAN 

1.6.1 Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, 

dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau 

kenyataan sosial dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang 

berhubungan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak 

sampai meniliti tentang jalinan hubungan antar variabel yang ada, tidak pula 

dimaksudkan menarik generalisasi yang menjelaskan variabel-variabel yang 

menjelaskan suatu gejala atau kenyataan sosial. Karenanya pada penelitian 

deskriptif, tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis berarti 

tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori. 

 Tip penelitian deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi 

tentang keadaan nyata sekarang. Menurut Travers, metode penelitian deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sementara berjalan pada 

saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab dari suatu gejala tersebut. Metode 

penelitian deskriptif juga dimaksudkan untuk mengembangkan konsep dan 

menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa11.  

 Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun 

fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, 

karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena 

                                                            
11 Singarimbun, (1989;5) 
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yang satu dengan fenomena yang lain. Pelaksanaan metode penelitian deskriptif 

tidak terbatas sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi 

analisis dan interpretasi tentang data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan 

memungkinkan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.  

 Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif diharapkan dapat 

memperoleh data dan gambaran yang jelas dan lengkap dengan analisa-analisa 

yang mendalam tentang fenomena strategi pemasaran politik yang dilakukan oleh 

anggota legislatif dari partai Demokrat dalam cakupan kasus yang telah dipilih. 

1.6.2 Subyek Penelitian 

 Penelitian ini tertuju kepada calon anggota legislatif incumbent yang 

terpilih dari Partai Demokrat dalam pemilu legislatif Kota Surabaya Tahun 2014. 

Dalam penelitian ini diperlukan adanya subjek penelitian. Subjek penelitian ini 

adalah para informan. Informan merupakan narasumber yang dapat memberikan 

sebuah informasi dan penjelasan-penjelasan  yang diperlukan peneliti dalam 

proses penelitian. Selain itu peneliti merasa karena struktur-strutur informan yang 

diteliti sudah jelas dan diketahui, maka informan dalam penelitian ini ditentukan 

sendiri oleh peneliti. Untuk menentukan informan yang dibutuhkan, peneliti harus 

bisa memastikan bahwa informan tersebut mampu memberikan informasi secara 

baik dan paham mengenani permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dalam 

penelitian ini, peneliti menentukan informan berdasarkan pertimbangan- 

pertimbangan tertentu, dimana pertimbangan tersebut diambil berdasarkan tujuan 

penelitian yaitu Mochmad Machmud sebagai calon anggota legislatif incumbent 
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yang memeperoleh suara tertinggi pada pemili tahun 2014 ini di tingkat 

kabupaten/kota dan juga beberapa orang yang membantu keberhasilan Mochamad 

Machmud dalam masa kampanye. 

1.6.3 Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, dilakukan di Kota Surabaya yang terletak di Provinsi 

Jawa Timur. Lokasi dipilih oleh peneliti atas pertimbangan efisiensi waktu 

penulisan skripsi yang cukup terbatas, sehingga penulis memilih kota Surabaya 

yang juga menjadi tempat tinggal penulis. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap subjek yang 

telah terpilih. Teknik wawancara mendalam adalah wawancara informal yang 

dilakukan pada saat konteks dianggap tepat, guna mendapatkan data yang 

mempunyai kedalam dan dapat dilakukan berkali-kali secara frekuentif sesuai 

dengan kemampuan peneliti. Teknik ini bertujuan agar peneliti mampu 

mengeksplorasi data dari subyek12. Teknik wawancara yang dilakukan oleh 

penulis dimulai dengan menghubungi subjek yang akan diwawancarai dan 

mempersiapkan pedoman wawancara yang berisi tentang daftar pertanyaan-

pertanyaan yang nantinya akan ajukan kepada subjek. Dan pada saat melakukan 

wawancara mendalam, peneliti merekam semua pembicaraan yang dilakukan 

antara peneliti dengan subjek, nantinya hasil rekaman wawancara tersebut di ubah 

                                                            
12 Milles and Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. UI-Press. Jakarta. Hal 15  
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menjadi transkrip sehingga dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis 

data. 

1.6.5 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang dilakukan untuk kepentingan penelitian ini 

adalah teknik analisis deskriptif. Analisis ini bersumber dari data yang 

dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan data-data sekunder yang 

selanjutnya untuk dilakukan interpretasi. Untuk menganalisis data-data yang 

berupa dokumentasi seperti, ceramah, program kerja, kampanye calon legislatif, 

majalah internal, majalah dinding dan sebagainya, peneliti menggunakan teknik 

analisis wacana, (discourseanalysis). Teknik ini digunakan karena selama ini 

penelitian tentang teks lebih didominasi oleh analisis isi (content analysis) yang 

berangkat pada paradigma positivisme. Padahal teknik analisis isi sering dikritik 

karena tidak mendalam dalam melihat teks sedangkan analisis wacana lebih 

mendalam dalam membongkar arkeologi pengetahuan dan ideologi sang 

penyampai teks13. Proses analisis data ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan 

yang berlangsung secarabersamaan:14 

1. Reduksi data atau penyederhanaan data, yaitu kegiatan yang dilakukan 

dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat 

rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyatan yang perlu dijaga 

sehingga tetap berada di dalamnya. 

2. Paparan data, menyusun data dalam satu kesatuan. 
                                                            
13 Eriyanto. Analisis Wacana (Pengantar Analisa Teks Media). Yogyakarta: LKIS, 2008 
14 Lisa Horrison. 2007. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana Pernada Group. 
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3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu kegiatan menyimpulkan 

makna-maknayang muncul dari data yang harus diuji 

kebenarannya,kekokohannya dan kecocokkanya. Dalam proses 

menganalisis data yang dilakukan pertama kali adalah mentranskrip hasil 

wawancara dan ditata dengan baik sesuai urutan-urutan pertanyaan 

permasalahan dalam penelitian. Setelah itu dilakukan pemetaan dan 

penyederhanaan data, kemudian dilakukan penyusunan data  agar tersusun 

rapi. Langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil temuan data dengan 

menghubungan teori yang relevan, setelah itu mulai menyusun suatu 

kesimpulan. 

1.6.6 Jenis Data 

Di dalam jenis data ini, terdapat dua jenis data yang  diperoleh dan dapat 

digunakan oleh peneliti, yang pertama adalah data primer serta data sekunder 

sebagai data sampingan untuk lebih melengkapi data primer dalam penelitian ini. 

1.6.6.1 Data Primer 

Data primer yang biasa disebut sebagai data utama dari setiap penelitian 

ini didapat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan tema 

penelitian. Peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pokok 

utama yang nantinya akan ditanyakan kepada informan. Pertanyaan yang 

ditanyakan kepada informan untuk mendapatkan data utama sebaiknya diatur 

secara berurutan agar informan mudah dalam menjelaskan permasalahan yang 

dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.  
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1.6.6.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang didapat untuk mendukung data-data 

primer. Data sekunder di dapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber 

lainnya yang terdiri dari buku harian, notulen rapat perkumpulan, dokumen-

dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat 

berupa koran harian, majalah, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-

lampiran dari badan-badan resmi seperti kementrian-kementrian, skripsi 

terdahulu, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya.  

 Data sekunder didapatkan peneliti untuk mendukung data primer yang 

dilakukan dengan wawancara mendalam yaitu dari arsip dokumen-dokumen yang 

didapatkan dari berita-berita yang di terbitkan melalui media sosial seperti internet 

dimana terkait dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti menggunakan data 

sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah 

dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan para informan. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMASARAN POLITIK CALON ... DUTA KRISMAHALGITA




