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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Calon 

Kepala Desa dalam proses Pemilihan Kepala Desa Way Hui Kecamatan 

Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan, maka tipe penelitian ini menggunakan 

metode penelitian deskriptif yang didasarkan pada data kualitatif. 

 

Berkenaan dengan penelitian kualitatif, Bogdan dan Taylor berpendapat 

bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Penelitian pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara terjun 

langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajian. Hal ini ditunjukkan untuk 

memperoleh informasi yang mendalam dangan jalan berinteraksi langsung 

kepada masyarakat (Singarimbun, 1989:24).  

 

Prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan, menggambarkan dan 

menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan atau kalimat sebagai 

jawaban atas permasalahan yang diteliti.  Selanjutnya Mathew B. Miles dan A. 

Mitchel Huberman dalam Singarimbun (1989:32) menjelaskan: 

“Data kualitatif sangat menarik. Ia merupakan sumber dari deskripsi yang 

luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-

proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif, kita 

dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai 

sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh 
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penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Dan lagi, data kualitatif dapat 

membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tak 

diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru; data 

tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih jauh lagi dari 

praduga dan kerangka kerja awal”. 

 

 

Penekanan pelaksanaan dalam penelitian ini adalah unsur manusia sebagai 

instrumen penelitian.  Hal tersebut sesuai dengan sifat penelitian kualitatif 

yang lentur dan mengikuti pola pemikiran manusia. Sehingga dari sifat inilah 

penulis mampu secara tanggap merespon kondisi dan kenyataan di lapangan 

selama pelaksanaan penelitian.  Proses penelitian ini menuntut kecermatan, 

ketelitian dan konsistensi tentang topik dan permasalahan penelitian yang 

telah dirumuskan serta menjaga obyektifitas penelitian. Berdasarkan konsepsi 

tipe penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah 

ingin melihat gambaran secara menyeluruh mengenai Strategi dalam proses 

Pemilihan Kepala Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung 

Selatan. 

B. Fokus Penelitian 

Pada penelitian kualitatif, fokus penelitian memegang peranan yang sangat 

penting. Fokus penelitian menentukan batasan dalam sebuah penelitian 

sehingga masalah yang diteliti tidak melebar kemana-mana. Ditegaskan oleh 

Sudarto bahwa : “Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam 

penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. 

Bagaimanapun penentuan fokus sebagai masalah dalam penelitian penting 

artinya dalam usaha menemukan batasan penelitian (Singarimbun, 1989:33). 
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Berdasarkan penjelasan di atas, Fokus penelitian dalam penelitian ini sesuai 

dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu untuk menjawab 

bagaimana strategi yang dilakukan oleh calon kepala desa dalam Pemilihan 

Kepala Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 

Menurut peneliti pada pemilihan kepala desa Desa Way Hui Kecamatan 

Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. 

Menurut peneliti strategi pemenangan Cecep Sofiuddin Ali dalam pemilihan 

Kepala Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan, 

membuktikan bahwa kemenangan merupakan konsep strategi yang dirancang 

untuk mencapai komunikasi politik yang baik untuk mempengaruhi 

masyarakat dalam pencitraan menjelang pemilihan. Strategi pemenangan 

Cecep Sofiuddin Ali dalam Pemilihan Kepala Desa Way Hui memiliki 

relevansi dengan Teori David V.J. Bell, hal ini karena strategi politik yang 

digunakan Cecep Sofiuddin Ali bersama Tim Suksesnya dilakukan melalui 

beberapa tahapan sebagai berikut: 

a) Merawat ketokohan dan pemantapan kelembagaan yakni Cecep Sofiuddin 

Ali cukup merawat ketokohan yang dimilikinya di lingkungan masyarakat 

serta pemantapan kelembagaan konsolidasi Tim Sukses pengusung hal ini 

juga menjadi kantong suara yang cukup signifikan. 

b) Menciptakan Kebersamaan yakni Cecep Sofiuddin Ali bersama Tim 

Suksesnya mampu memahami khalayak khususnya karakteristik 

demografis, sosial, formal consideation, partisan preferences dan objek 

politik masyarakat Desa Way Hui sehingga metode dan media yang 

diterapkan mampu diterima oleh warga masyarakat Desa Way Hui. 



 

 

43 

c) Membangun Konsensus yakni Cecep Sofiuddin Ali bersama Tim 

Suksesnya memiliki taktik berkompromi dengan pendekatan secara 

menyeluruh dan memiliki kesepakatan politik bahwa Cecep Sofiuddin Ali 

berkomitmen memberikan pelayanan yang lebih baik dari periode 

sebelumnya terhadap masyarakat, selain itu Cecep Sofiuddin Ali juga  

bersedia membuka diri yakni dengan open house kepada khalayak 

masyarakat tanpa membeda-bedakan status maupun golongan. 

Relevansi dengan Teori David V.J. Bell bahwa strategi komunikasi politik 

yang digunakan untuk memperoleh kemenangan di dalam pemilihan antara 

lain: 

1. Ketokohan dan Kelembagaan, dengan indikator: 

a. Merawat Ketokohan 

b. Pemantapan Kelembagaan 

2. Menciptakan Kebersamaan, dengan indikator: 

a. Memahami Khalayak 

b. Menyusun Pesan Persuasif 

c. Menetapkan Metode 

d. Memilah dan Memilih Media 

3. Membangun Konsensus, dengan indikator: 

a. Seni Berkompromi 

b. Bersedia Membuka Diri. 

Adapun penjelasan indikator-indikator strategi komunikasi politik Teori David 

V.J. Bell dalam relevansinya dengan strategi politik yang digunakan Cecep 

Sofiuddin Ali bersama Tim Suksesnya sebagai berikut: 

1). Ketokohan dan Kelembagaan 

a). Merawat Ketokohan 

Merawat Ketokohan yaitu dengan cara menjaga kepribadian dan nama 

baiknya di lingkungan masyarakat, menghargai semua lapisan masyarakat, 
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tidak adanya pembedaan status, ikut memikirkan nasib petani dalam 

konteks perekonomian kerakyatan, menampung aspirasi dan keluhan 

masyarakat, penepatan janji yang tertuang dalam visi-misi, dapat 

meyakinkan serta mengayomi masyarakat melalui kepercayaan, ketulusan, 

kejujuran di depan khalayak. 

b). Pemantapan Kelembagaan 

Pemantapan Kelembagaan yaitu dengan cara pertemuan silahturahmi 

dalam rangka menjalin hubungan emosional, mendengarkan keinginan 

masyarakat, pertemuan rutin dengan Tim Sukses, konsolidasi Tim Sukses, 

memantapkan dan mengoptimalkan Tim Sukses pengusung dan elemen 

pendukung untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. 

2). Menciptakan Kebersamaan 

a). Memahami Khalayak 

Memahami Khalayak yaitu dengan cara memahami karakteristik 

demografis, sosial, formal consideation, partisan preferences dan objek 

politik. Selain itu dalam menciptakan kebersamaan khususnya dalam 

memahami khalayak dilakukan dengan ikut turun langsung ke masyarakat, 

memfasilitasi UKM dan ikut memasarkan hasil pertanian, mengadakan 

kegiatan untuk membahas keluhan masyarakat, meningkatkan 

perekonomian pertanian, mengadakan forum diskusi langsung dengan 

masyarakat, membuat organisasi untuk menciptakan wadah kepemudaan. 
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b). Menyusun Pesan Persuasif 

Menyusun Pesan Persuasif yaitu dengan cara menciptakan slogan untuk 

melanjutkan program-program yang belum terealisasikan, menggunakan 

istilah sesuai dengan visi dan misi kandidat. 

c). Menetapkan Metode 

Menetapkan Metode yaitu dengan cara melihat dan meneliti kondisi 

masyarakat dan daerah dengan melakukan survei, kunjungan ke ruang 

publik. 

d). Memilah dan Memilih Media 

Memilah dan Memilih Media yaitu dengan cara pendekatan komunikasi 

melalui media cetak yang terdiri dari Koran, majalah lokal dan media 

elektronik seperti pesan singkat melalui SMS dan radio. Selain itu 

pendekatan komunikasi jarak dekat dengan pendekatan secara langsung, 

komunikasi jarak jauh melalui selebaran, koran, radio, serta optimalisasi 

layanan pesan singkat dengan menggunakan media elektronik seperti short 

messages system (SMS), blackberry messanger group dan sebagainya. 

3). Membangun Konsensus 

a). Seni Berkompromi 

Seni Berkompromi yaitu dengan cara Cecep Sofiuddin Ali bersama Tim 

Suksesnya melakukan pendekatan secara menyeluruh dan memiliki 

kesepakatan politik bahwa Cecep Sofiuddin Ali berkomitmen memberikan 

pelayanan yang lebih baik dari periode sebelumnya terhadap masyarakat. 
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Pendekatan juga dilakukan kepada sesepuh yang mengetahui kondisi 

daerah, perangkat desa dan semua lapisan masyarakat. 

b). Bersedia Membuka Diri 

Bersedia Membuka Diri yaitu dengan cara open house menerima tamu 

(masyarakat) di rumah, mudah dijumpai di kantor maupun di rumah, tidak 

ada pembedaan status dan ikut bersosialisasi dengan semau lapisan 

masyarakat. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap 

fenomena atau pristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam 

rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penentuan lokasi 

ditentukan peneliti dengan sengaja. Penentuan lokasi penelitian cara yang 

baik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori subtantif dan menjajaki 

lapangan untuk mencari kesesuaian. Sebagai pertimbangan dalam 

menentukan lokasi penelitian (Singarimbun, 1989:42). 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut 

memiliki permasalahan yang relevan dengan judul yang mudah dijangkau. 

Selain itu banyak proses pembelajaran di bidang pemerintah yang dapat 

diambil manfaatnya. Berkaitan dengan uraian di atas, penentuan lokasi 

penelitian yang penulis tentukan merupakan lokasi penelitian yang memang 

baru saja melakukan pemilihan Kepala Desa 1 Desember 2013 yang lalu, 



 

 

47 

sehingga penulis merasa menemukan kemudahan untuk mengetahui strategi 

apa yang dipakai oleh Kepala Desa yang terpilih dalam pemilihan Kepala 

Desa Way Hui. 

D.  Jenis Data 

 

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1989:42) menjelaskan bahwa 

dalam penelitian ilmiah data didapatkan dari dua jenis, yaitu: 

a) Data Primer 

Data yang telah diperoleh langsung dari informan, dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara) langsung. Dalam 

penelitian ini teknik wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah 

pertanyaan-pertanyaan terkait isu atau pokok masalah dalam penelitian 

kepada informan. Data diperoleh peneliti dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan secara lisan, bertatap muka, mendengarkan secara langsung 

informasi yang diberikan oleh informan. 

b) Data sekunder 

Data yang telah diperoleh berdasarkan dokumen-dokumen, catatan-

catatan, profil, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam 

melengkapi data primer penelitian. Data diperoleh peneliti dengan 

mengumpulkan berbagai buku-buku/literatur penunjang, mempelajari dan 

melakukan olah data profil dari Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan (Singarimbun, 1989:51). 
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E.  Teknik Pengumpulan Data 

 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a)  Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung 

dengan informan dengan peneliti yang berlangsung secara lisan antara dua 

orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi 

atau keterangan sehubungan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam 

penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung kepada Kepala Desa 

Desa Way Hui yakni Bapak Cecep Sofiudin Ali, Kepala BPD yakni Bapak 

Daylin, Kepala Urusan Pemerintahan yakni Bapak Drs. Suprayitno, 

Kepala Dusun III yakni Bapak Samsuri, Tim sukses yakni Ustadz Mario, 

Kandidat Lawan Politik yakni Bapak Subagio, Tokoh Masyarakat yakni 

Bapak Hamdani dan Warga atau Masyarakat Desa Way Hui yakni Ibu 

Umi Kalsum. 

b) Dokumentasi 

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi 

dalam dua ketegori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber 

resmi merupakan dokumen yang dibuat atau dikeluarkan oleh lembaga 

atau perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen 

yang dibuat atau dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. 

Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa 

profil desa Way Hui, data potensi desa Way Hui, data monografi desa 
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Way Hui serta SK Bupati Lampung Selatan tentang Pengangkatan Kepala 

Desa Way Hui Tahun 2013. 

F.  Teknik Pengelolaan Data 

Dalam suatu teknik pengelolaan data yang telah dikumpulkan dari lapangan 

sebelum disajikan terlebih dahulu diolah beberapa tahap yaitu : 

1. Identifikasi data, yaitu mencari dan meneliti kembali data yang diperoleh 

untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan 

menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang 

akan dibahas. 

2. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya 

diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-

benar objektif. 

3. Sistematisasi data, yaitu malakukan penyusunan dan penempatan data 

pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi 

data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan. 

4. Interpretasi data, yaitu memberikan pendapat atau pandangan secara 

teoritis terhadap suatu data (Singarimbun, 1989:53). 

G.  Informan 

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan informan yang 

ada, digunakan teknik purposive sampling yaitu dipilih berdasarkan 

pertinbangan-pertimbangan atau maksud tertentu. Dari informan yang 
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mengalami langsung situasi atau kejadian-kejadian kemungkinan besar 

diperoleh informasi berhubungan dengan gambaran strategi pemenangan 

Cecep Sofiuddin Ali dalam Pemilihan Kepala Desa Wayhui Kecamatan 

Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan.  

Adapun informan pada penelititan ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Way Hui 

Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan, yakni Bapak Cecep 

Sofiuddin Ali. 

2. Kepala Urusan Pemerintahan Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan, yakni Bapak Drs. Suprayitno. 

3. Kepala BPD Way Hui Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan, 

yakni Bapak Daylin. 

4. Kepala Dusun III Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung Kabupaten 

Lampung Selatan, yakni Bapak Samsuri.   

5. Tim Sukses Kepala Desa Terpilih Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung 

Kabupaten Lampung Selatan, yakni Ustadz Mario. 

6. Kandidat Lawan Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Way Hui 

Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan, yakni Bapak Subagio. 

7. Tokoh Masyarakat Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung kabupaten 

Lampung Selatan, yakni Bapak Hamdani. 

8. Masyarakat atau Warga Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung kabupaten 

Lampung Selatan, yakni Ibu Umi Kalsum.                
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Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah teknik in depth 

interview yakni teknik wawancara secara mendalam terhadap informan  

melalui proses tanya jawab langsung antara informan dengan peneliti yang 

berlangsung secara lisan dengan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan 

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan 

sehubungan dengan rumusan masalah penelitian.  

Pemilihan informan tersebut berdasarkan kekuatan, posisi dan peran penting, 

serta pengaruh dalam Strategi Pemenangan Cecep Sofiuddin Ali dalam 

Pemilihan Kepala Desa Wayhui Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung 

Selatan yang diketegorikan kedalam beberapa kelompok stakeholder, yaitu 

stakeholder primer, sekunder dan stakeholder kunci. Sebagai gambaran 

pengelompokan tersebut pada berbagai program dan proyek pemerintah 

(publik) dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Stakeholder Utama (primer) 

Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan 

secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Stakeholder 

utama dalam penelitian ini ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses 

pengambilan keputusan meliputi Kepala BPD yakni Bapak Daylin dan Kepala 

Dusun III yakni Bapak Samsuri. 

2) Stakeholder Pendukung (sekunder) 

Stakeholder pendukung (sekunder) adalah stakeholder yang tidak memiliki 

kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan 

proyek, tetapi memiliki kepedulian (consern) dan keprihatinan sehingga 

mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan 
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keputusan pemerintah, adapun Stakeholder pendukung (sekunder) dalam 

penelitian ini adalah Kandidat Lawan Politik dalam Pemilihan Kepala Desa 

Way Hui Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan yakni Bapak 

Subagio dan Tokoh Masyarakat yakni Bapak Hamdani dan Warga atau 

Masyarakat Desa Way Hui yakni Ibu Umi Kalsum. 

3) Stakeholder Kunci 

Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara 

legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder kunci yang dimaksud 

adalah unsur eksekutif sesuai tingkatannya, legisltif, dan instansi. Stakeholder 

kunci dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan 

Kepala Desa di Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung 

Selatan, yakni Bapak Cecep Sofiuddin Ali, Tim sukses yakni Ustadz Mario 

dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Way Hui yakni Bapak Suprayitno. 

H. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh telah dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data 

kualitatif. Dalam penelitian deskriptif ini pengolahan data tidak harus 

dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan 

setelah pengolahan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan 

data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, data yang 

diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan 

data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup 

panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan 

dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. teknik ini bertujuan 
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untuk menggambarkan secara sistematis  fakta-fakta dan data yang diperoleh. 

serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur 

untuk kemudian memperjelas gambar hasil penelitian. Analisis data terdiri 

dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, meliputi: 

1) Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang mencul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

2) Penyajian data, yaitu usaha menampilkan sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

3) Menarik kesimpulan, merupakan bagian dari satu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh.  Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, 

kekokohan dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Proses 

ini merupakan kegiatan yang sudah dilakukan sejak pengumpulan data, 

meskipun masih bersifat sementara. Pada permulaan pengumpulan data, 

seorang peneliti kualitatif mulai mencatat keteraturan, pola-pola, 

penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur-alur sebab akibat 

dari proposisi. 


