PERBANDINGAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP
PROGRAM PEMENANGAN PKB DAN PKS
(Studi Pada Pileg di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram
Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 )

Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapat Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :
SITI NUR AZIZAH
NPM : 1731040015

Prodi : Pemikiran Politik Islam

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M

PERBANDINGAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP
PROGRAM PEMENANGAN PKB DAN PKS
(Studi Pada Pileg di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram
Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 )

Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapat Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :
SITI NUR AZIZAH
NPM : 1731040015

Prodi : Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I
Pembimbing II

: Dr. Nadirsah Hawari, MA
: Abdul Qohar, M.Si

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M

BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Judul penelitian ini adalah “perbandingan minat masyarakat
terhadap program pemenangan PKB dan PKS (studi pada pileg
di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten
Lampung Timur 2019)”. Untuk menghindari kesalahan dalam judul
penelitian ini maka perlu menjelaskan istilah-istilah di dalamnya.
Studi perbandingan (komparatif) merupakan metode penelitian
deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab
akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya
ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan
antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Metode
perbendingan (komparatif) dilakukan untuk membandingkan
persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat
objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dengan
menggunakan metode perbandingan (komparatif) peneliti dapat
mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis
faktor-faktor penyebab atau terjadinya suatu fenomena tertentu.
Minat masyarakat merupakan suatu keinginan masyarakat yang
tumbuh dari dalam diri masyarakat terhadap sesuatu yang disenangi
atau dibutuhkan. Di dalam minat terkandung unsur motif atau
dorongan dari diri masyarakat yang merupakan daya tarik untuk
melakukan suatu kegiatan sesuai dengan tujuannya. Maksud minat
masyarakat dalam penelitian ini baik masyarakat pada umumnya
maupun konstituen yang tertarik terhadap program pemenangan yang
dilakukan oleh PKB dan PKS untuk memperoleh hasil suara dalam
memenangkan Pileg.
Program pemenangan adalah suatu rancangan atau proses dalam
meraih suara pada pemilihan. Program pemenangan dalam penelitian
ini berfokus pada strategi kemenagan yang dipakai oleh PKB dan
PKS.
PKB berdiri pada tanggal 23 juli 1998 atau 29 rabiul awal 1419
H di Jakarta. Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa berazaskan pancasila
dan prinsip perjuangannya adalah mengabdi kepada Allah SWT,
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menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakan keadilan dan
menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan
sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam yang mengandung ahlussunah
wal jamaah.
PKS berdiri pada tanggal 2 juli 2003. PKS merupakan partai
berbasis Islam di Indonesia. PKS merupakan partai dakwah, hal ini
dikarenakan PKS berdiri dari sebuah organisasi dakwah yang berada
di kampus-kampus. PKS mempunyai visi terwujudnya masyarakat
madani yang adil, sejahtera dan bermartabat.
Berdasarkan penegasan judul diatas untuk menghindari
kesalahpahaman yang dimaksud pada judul penelitian ini adalah
Perbandingan minat Masyarakat Terhadap Program Pemenangan PKB
dan PKS (Studi Pada Pileg Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram
Baru Kabupaten Lampung Timur 2019) yang memfokuskan pada
bentuk program pemenangan yang dilakukan PKB dan PKS serta
sejauh mana minat masyarakat terhadap program pemenangan yang
dilakukan kedua partai tersebut.
B. Latar Belakang Masalah
Setiap pemerintah yang berkuasa pada suatu negara
berkewajiban menciptakan kesejahteraan dan keamanan setiap
warganya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewenangan
(legitimasi) untuk menggunakan kekuasaannya dalam mengendalikan
perilaku anggota masyarakatnya. Indonesia merupakan negara yang
menganut sitem demokrasi. Konsep klasik demokrasi diartikan
sebagai bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh banyak pihak,
demokrasi berfokus pada dua hal penting yang saling berkaitan, yakni
representasi (perwakilan) dan partisipasi. Representasi menunjukan
pertimbangan pada kepentingan mayoritas atau orang banyak,
sedangkan partisipasi menunjukan keinginan dan keikutsertaan publik
pada aktivitas politik. 1
Demokrasi tidak datang dengan tiba-tiba dari langit. Ia
merupakan proses panjang melalui pembiasaan, pembelajaran dan
1
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penghayatan. Untuk tujuan ini dukungan sosial dan lingkungan
demokratis adalah mutlak dibutuhkan. Keberhasilan demokrasi
ditunjukan oleh sejauh mana demokrasi sebagai prinsip dan acuan
hidup bersama antar warga negara dan antar warga dengan negara
djalankan dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Menurut Nurcholish
Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata
kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Karena
demokrasi harus diupayakan dan biasakan dalam kehidupan seharihari. 2 Dalam pandangan barat demokrasi adalah suatu sistem politik
yang ditandai bukan hanya pemilihan yang bebas dan jujur (free and
fair) tetapi juga pemisahan kekuasaan (eksekutif, yudikatif dan
legislatif), dan penyelenggaraan kekuasaan yang diatur oleh hukum,
melindungi kemerdekaan berbicara, berkumpul, beragama dan hakhak pribadi seseorang3.
Struktur ketatanegaraan indonesia, lembaga legislatif
dipresentasikan pada 3 (tiga) lembaga, yakni DPR, DPD dan MPR.
Dewan perwakilan rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga
perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk UndangUndang. Dalam menjalankan fungsinya, anggota DPR memiliki hak
interpelasi (yakni hak meminta keterangan kepada pemerintah
mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak kepada kehidupan
bermasyarakat dan bernegara), hak angket (hak melakukan
penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan), dan hak menyatakan
pendapat.
Di luar institusi anggota DPR juga memiliki hak
mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, penyampaian usul dan
pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokeler. 4
Dalam sistem demokrasi ada beberapa aspek yang dapat
mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam suatu negara.
Pertama yaitu pemilihan umum sebagai proses pembentukan
pemerintah. Hingga saat ini pemlihan umum diyakaini oleh banyak
2
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kalangan di dunia sebagai salah satu instrumen penting dalam proses
pergantian pemerintahan. Kedua, susunan kekuasaan negara yakni
kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari
penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah. Ketiga,
kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris,
memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang
memungkinkan kontrol dan keseimbangan terhadap kekuasaan yang
dijalankan eksekutif dan legislatif. 5
Untuk menjadi negara yang demokratis, diperlukan unsur-unsur
yang mendukung tegaknya demokrasi. Salah satu unsur pendukung itu
adalah infrastruktur politik, yang terdiri dari partai politik, kelompok
gerakan dan kelompok kepentingan. Partai politik memiliki peran
yang sangat strategis terhadap proses demokratisasi yaitu selain
sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan
mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, mereka juga sebagai
sebuah wadah bagi penampungan aspirasi rakyat. Peran tersebut
merupakan implementasi nila-nilai demokrasi yaitu peran serta
masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan
negara melalui partai politik. Keberadaan partai merupakan salah satu
wujud nyata pelaksanan asas kedaulatan rakyat. Sebab, dengan partaipartai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat
disalurkan secara teratur. Jilka kedaulatan di tangan rakyat, maka
kekuasaan politik harus dibangun dari rakyat bawah. Konsekuensinya,
kepada rakyat harus diberikan kepada kebebasan untuk mendirikan
partai-partai politik.6
Bagi suatu negara yang menganut sistem pemerintahan
demokrasi maupun yag sedang membangun proses demokratisasi,
partai politik menjadi sarana demokrasi yang bisa berperan sebangai
penghubung antara rakyat dan pemerintah. Pembentukan partai politik
berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi, yakni pemerintahan yang
dipimpin oleh mayoritas melalui pemilihan umum. Untuk
5
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menciptakan pemerintahan pemerintahan yang mayoritas, diperlukan
partai-partai yang dapat digunakan sebagai kendaraan politik untuk
ikut dalam pemilihan umum. Melalui partai rakyat berhak menentukan
siapa yang akan menajdi wakil mereka serta siapa yang akan menjadi
pemimpin yang menentukan kebijakan umum (public policy)7.
Dalam konteks Indonesia Konstitusi yang menjadi pegangan
adalah UUD 1945, jika dicermati, UUD 1945 mengatur kedaulatan
rakyat dua kali, pertama pada pembukaan alinea keempat, “maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan
Rakyat… “Kedua, pada pasal 1ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan
berbunyi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang Undang Dasar”. Dengan demikian, UUD 1945
secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena
berasaskan kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat yang dikenal
sebagai asas demokrasi, dikenal dalam konstitusi banyak Negara. 8
Partai politik adalah suatu kelompok yang terkelola yang
anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita
yang sama. Tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik atau
merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk
melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum. Partai politik
dalam era demokrasi modern, saat ini dipandang sebagai salah satu
pilar dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat adil dan
makmur. Indonesia adalah salah satu negara yang juga menerapkan
sistem politik demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya.
Dalam sistem politik demokrasi modern, partai politik adalah institusi
yang dianggap penting dan sine qua non dalam mengiplementasikan
prinsip kedaulatan rakyat. 9
Sebuah partai politik berbeda dengan kelompok kepentingan
(interest group) yang berusaha memberi pengaruh terhadap kebijakan
tertentu. Akan tetapi, sebuah partai politik memiliki tujuan dan cita7
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cita, tidak hanya mempengaruhi kebijakan publik secara luas, namun
juga mengarahkan dan mengendalikan kebijakan-kebijakan itu melalui
orang-orangnya yang ditempatkan di jabatan publik. Misalnya
kementrian, direktur jendral atau direktur Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). Sebuah partai politik idealnya memiliki fungsi tertentu
dalam sebuah pemerintahan yang bersifat demokratis. Di negaranegara sedang berkembang terutama bagi negara-negara yang
sementara berjuang untuk melepaskan diri dari penjajahan asing,
partai-partai didirikan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Islam
dengan politik Indonesia merupakan hal yang esensi dan bahkan
krusial. Sebagai agama yang dominan dalam masyarakat Indonesia
Islam telah menjadi unsur yang paling berpengaruh dalam budaya
Indonesia merupakan dan merupakan salah satu unsur terpenting
dalam politik Indonesia.
Di dalam demokrasi partisipsi masyarakat sangat diperlukan,
partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat,
baik secara individu maupun kelompok, secara aktif dalam
menentukan kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan.
Sebagai sebuah konsep yang berkembang dalam sistem politik
modren, partisipasi merupakan ruang bagi masyarakat untuk
melakukan negosiasi dalam proses perumusan kebijakan terutama
yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. 10
Partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting
dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Dalam hubungannya dengan
demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh
masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam Pemilu
misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi
masyarakat kepada calon atau pasangan calon yangterpilih. Setiap
masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing
untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan
bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu
tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidakhanya
itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang
10
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sebagai evaluasi dan kontrolmasyarakat terhadap pemimpin atau
pemerintahan. 11
Hal lain yang perlu diperlukan bagi tegaknya sebuah negara
yang demokratis sekaligus dapat mencegah terjadinya penyelewengan
kekuasaan dalam sistem yang demokratis adalah adanya mekanisme
pelaksanaan pemerintahan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi,
mekanisme itu antara lain melalui pemilihan umum (pemilu) yang
dilaksankan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat
diantara partai-partai politik. Maka, demokrasi menghendaki agar
pemilihan wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan menjamin adanya
peluang yang sama bagi setiap partai dan kandidat pemimpin untuk
meraih kemenangan berdasarkan pilihan rakyat yang berdaulat.
Pemilihan umum sebagai demokrasi prosedural adalah saran
untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara dan
untuk mewujudkan pemerintahan yang perpesentatif dan legitimate
dilihat dari sudut kepentingan menegakkan demokrasi. Melalui
pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam
parlemen dan dalam struktur pemerintahan. 12
Pemilihan umum diakui secara global sebuah arena untuk
membentuk demokrasi perwakilan serta mengelar pergantian
pemerintahan secara berkala. Menurut teori demokrasi minimalis
(Schumpetrian), pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi
kompetisi (kontestasi) antara aktor politik untuk meraih kekuasaan;
partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; liberalisasi hak –
hak sipil dan politik warga negara1. Demokrasi juga mengariskan
bahwa pemilu adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk
menjalankan mekanisme check and balances terhadap partai yang
berkuasa (ruling party).13 Pemilihan umum yang demokratis menjadi
arena pertarungan para anggota masyarakat untuk dipilih dan memilih
para calon yang akan menduduki jabatan negara mulai dari Presidan
11
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dan Wakil Presiden, Anggota Parlemen, Utusan Daerah, Gubernur dan
Wakil Gubernur sampai kepada Bupati/Walikota dan Wakil
Bupati/Walikota. Proses pencalonan juga harus terbuka sehingga
setiap warga negara memiliki akses dan berhak untuk mencalonkan
diri sesuai syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.
Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan
negara demkorasi. Negara tanpa partisipasi politik masyarakat
cenderung otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada saat orde
baru memperlihatkan kesewenangan para pengambil keputusan politik
dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program.
Akibatnya kebijakan atau yang diputuskan kerap tidak sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat merupakan
bentuk pemberian diri baik dalam bentuk keikutsertaan, kehadiran,
gagasan, keterlibatan dalam perumusan kebijakan dan pemberian diri
dalam
pengawasan
manakala
kebijakan
itu
hendak
diimplementasikan. 14Bersama lembaga politik dan perwakilan politik,
kekuatan sumber daya dan moral menentukan proses partisipasi
politik. Untuk menjamin pemanfaatan dan kesempatan (lembaga dan
perwakilan politik) sacara adil oleh kekuatan oleh kekuatan
masyarakat yang menguasai sumber daya dan moral, maka
dipergunakan kompetensi tawar menawar sebagi mekanisme interaksi
para pelaku partisipasi.
Prinsip dagang politik di pandang mampu memberikan peluang
pengaruh secara ril, apabila menggunakan argumentasi dan opini
publik sebagai media Interaksi partisipasi politik .
Kekuatan
masyarakat, dan pemilihan secara individual. Undang-Undang pemilu
menjamin posisi penguasa dan konstestan di dalam panitia pilhan
sebagi organisasi atau stuktur formalnya, akan tetapi tidak menajmin
peran kekuatan kekuatan masyarakat dapat memilih secara individual
secara di dalam tatanan tersebut. Sungguhpun begitu, jaminan
terhadap peran konstestan pun belum cukup luas, sebalinya masi
terbatas.
Di tengah proses demokratisasi global, banyak kalangan ahli
demokrasi, diantaranya Larry Diamond, Juan J. Linze, Seymour
14
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Martin Lipset, menyimpulkan bahwa dunia Islam tidak mempunyai
prospek untuk menjadi demokratis serta tidak mempunyai pengalaman
demokrasi yang cukup handal. Hal serupa juga juga dikemukakan oleh
Samuel P. Huntingon yang meragukan ajaran Islam sesuai dengan
prinsip-prinsip demokrasi. Karena alasan inilah dunia Islam dipandang
tidak menjadi bagian dari proses demokratisasi dunia.15
Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Ahmad S. Mousalli,
pakar ilmu politik Universitas Amerika di Beirut, ulama Islam baik
klasik, pertengahan maupun modern, memiliki pandangan yang
sepadan dengan perkembangan pemikiran barat tentang demokrasi,
pluralisme dan HAM. Menurutnya, ketika spririt Enlightenment
dengan doktrin hukum alamnya telah menginspirasikan lahirnya
konsep-konsep Barat tentang Demokrasi, Pluralism, dan HAM, akibat
pengaruh yang sama kalangan ulama muslim menjadikan doktrindoktrin tersebut di bawah sinaran otoritas teks yang berasal dari alQuran dan Sunnah Muhammad SAW. 16
Berdasar pada prinsip Islamisasi ini kalangan umat Islam telah
melakukan elaborasi terhadap konsep-konsep barat tersebut untuk
mendasari argumen-argumen mereka tentang model-model
pemerintahan yang demokratis, masyarakat yang majemuk, dan
jaminan atas HAM. Konsep-konsep tersebut selanjutnya
dielaborasikan oleh pemikir muslim klasik dan abad pertengahan
kedalam istilah-istilah politik Islam seperti shura (musyawarah), ijma,
(konsensus) dan ahl al-Dhimma (hak minoritas). Konsep-konsep
Islam klasik dan abad pertengahan ini kemudian di aktualisasikan
kembali oleh para pemikir muslim modern dengan istilah demorasi
yang merupakan diskursus tentang doktrin shura yang bersandar pada
kebebasan memilih (ikhtiyar) manusia, kontrak antara penguasa dan
rakyat melalui janji kesetiaan (bay’at), dan konsensus masyarakat
(ijma). Konsep-konsep dasar politik Islam inilah menurut mousalli,
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merupakan metode-metode teoritis yang harus dijalankan dalam
praksis politik Islam. 17
Partai politik Islam di indonesia hingga saat ini masih menarik
untuk dibahas dan dikaji secara mendalam, baik dari pengkaderan
hingga strategi dalam kemenangan panggung pemilu. Partai Islam di
indonesia yang berhasil melewati ambang batas parlemen sebesar 4
persen pada pilihan legislatif tahun 2019 yaitu Partai Kebangkitan
Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional. Pada
pilihan legislatif tahun 2019 kemarin, ada dua partai Islam yang
meningkat jumlah suaranya di bandingkan pada pilihan legislatif
tahun 2014, yaitu partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan
Sejahtera. Hal ini menunjukan bahwa minat masyarakat indonesia
pada partai Islam masih kuat.
Di Kabupaten Lampung Timur partai Islam seperti PKB dan
PKS pada pemilihan legislatif tahun 2019 masih menunjukan
eksistensinya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Data Pemilih Tetap
(DPT) di kabupaten ini sebanyak 757,989 dengan perolehan suara
PKB yaitu sebesar 97,812 suara dan mendapatkan 8 kursi di DPRD di
susul dengan perolehan PKS 51,455 suara dan mendapatkan 5 kursi
DPRD. Perolehan suara untuk partai Islam, jumlah diatas mengalami
kemajuan dibandingkan pada pemilihan sebelumnya. pada pemilu
2014 PKB meraih suara sebanyak 52.779 dan PKS meraih suara
sebanyak 49.584. Dilihat dari jumlah perolehan pada pemilu
sebelumnya pada pemilu 2019 tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap PKB dan PKS masih kuat.18
Di wilayah daerah pemilihan 3 Lampung Timur, PKB
mendapatkan suara sebanyak 13.148 disusul dengan perolehan PKS
sebanyak 4.800 suara. Dalam daerah pemilihan 3 dapat dilihat bahwa
perolehan suara antara PKB dan PKS cukup mendapatkan gap dalam
perolehan suaranya. Pada kecamatan Mataram Baru yang masuk
dalam daerah pemilihan 3 perolehan suara antara PKB dan PKS juga
masih mengalami kesenjangan, bahkan hingga tingkat desa di
kecamatan Mataram Baru. Di Desa Teluk Dalem dengan jumlah DPT
17
18

Ibid hal 158
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sebanyak 2.773 PKB mendapatkan suara sebanyak 1.178 suara dengan
perolehan suara paling banyak di Kecamatan Mataram Baru.
Sedangkan di Desa Teluk Dalem PKS mendapatkan 191 suara.
Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk
meneliti lebih lanjut tentang minat masyarakat di Desa Teluk Dalem
dengan mengetahui apa saja program pemenangan yang dilakukan
oleh PKB dan PKS dalam menarik suara di kalangan masyarakat.
Untuk itu penulis ingin meneliti tentang Perbandingan minat
masyarakat terhadap program pemenangan PKB dan PKS (studi pada
pileg di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten
Lampung Timur tahun 2019)19.
Penelitian ini ingin membandingkan secara mendalam
pertimbangan-pertimbangan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat
di desa Teluk Dalem terhadap program pemenangan yang ditawarkan
oleh PKB dan PKS di Pemilu Legislatif. Hal ini menjadi menarik,
sebab dua partai Islam tersebut merupakan dua partai dengan basis
muslim yang paling besar di Lampung Timur dengan visi dan ideologi
yang berbeda.
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian
Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan
sebelumnya, fokus pada penelitian ini membahas tentang :
1. Program pemenangan yang dilakukan oleh PKB dan PKS dalam
meraih suara massa
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap
program pemenagan yang dilakukan PKB dan PKS
3. Program pemenangan yang dilakukan oleh PKB dan PKS dalam
meraih suara massa
Selanjutnya untuk sub fokus pada penelitian ini, peneliti memberi
sudut tinjauan sebagai berikut:
1. Mayoritas penduduk Lampung Timur yang memeluk agama islam
2. Tingginya minat penduduk Lampung Timur terhadap partai politik
islam
19

https://www.teraslampung.com/inilah-perolehan-suaracaleg-dprdlampungdi-dapil-lampung-timur/ diakses tanggal 26 januari 2021 jam 10:16 WIB
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3. Banyaknya varian organisasi sosial keagamaan yang beragam di
Lampung Timur
4. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat terhadap aktivitas
berpolitik
D. Rumusan masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diambil rumusan
masalah sebagai berikut :
1. Apasaja bentuk program pemenangan yang dilakukan PKB dan
PKS dalam meraih suara massa di desa Teluk Dalem pada Pileg
2019?
2. Sejauh mana minat masyarakat Desa Teluk Dalem terhadap
program pemenangan yang dilakukan PKB dan PKS dalam pileg
2019?
E. Tujuan penelitian
1. Untuk mengetahui program pemenangan yang dilakukan PKB dan
PKS di desa Teluk Dalem.
2. Untuk mengetahui minat masyarakat Desa Teluk Dalem terhadap
program pemenangan yang dilakukan PKB dan PKS.
F. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan reverensi
untuk penelitian selanjutnya terkait dengan minat masyarakat
terhadap program pemenangan PKB dan PKS.
2. Secara parktis
Sebagai penambah wawasan kajian keilmuan di bidang
politik terutama pada jurusan pemikiran politik Islam yang
berkaitan dengan partai politik Islam. Selain itu juga menambah
wawasan bagi pembaca mengenai perbandingan minat minat
masyarakat terhadap PKB dan PKS dalam memenangkan Pileg di
Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung
Timur tahun 2019.
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)
Penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:
1. Skripsi yang berjudul “Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik
Islam (Studi Kasus Terhadap Kelurahan Korpri Jaya Sukarame
Kota Bandar Lampung”. Skripsi ini di tulis oleh Isnaini Nurul Fajri
Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi
Agama UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini memberikan
hasil bahwa sikap masyarakat Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan
Sukarame Kota Bandar Lampung dari jumlah sampel 85 responden
dihasilkan masyrakat yang bersikap positif terhadap partai politik
Islam sebesar 48%, masyarakat yang bersikap biasa 36%, dan yang
bersikap negatif 15%. Hasil penelitian menunjukan bahwa
masyarakat kelurahan korpri jaya bersikap positif terhadap partai
politik Islam tetapi dalam pemilihan legislatif masyarakat Korpri
Jaya kurang berminat untuk memilih partai politik Islam. 20
2. Karya ilmiah yang berjudul ”Strategi Kampanye Calon Legislatif
Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 1 Kabupaten Minahasa Utara
Tahun 2014” yang di tulis oleh Fahri Uber, PH Regar dan G.J.
Waleleng. Hasil dari penelitian ini adalah Partai Kebangkitan
Bangsa belum bisa mencapai target kemenangan partai yaitu
menambah satu kursi anggota DPRD di kabupaten Minahasa. 21
3. Karya ilmiah yang berjudul “Strategi Kampanye Partai Islam:
Kasus Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2019” karya Erna
Trianggorowati dan Ridho Al-Hamdi. Penelitian ini berfokus pada
strategi promosi PKS dalam menyebarkan 4 produk unggulan
melalui media sosial, serta keberhasilan PKS dalam melewati
ambang batas suara parlemen. 22
4. Skripsi yang berjudul “Strategi Politik Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) Pada Pemilihan Anggota DPR Kabupaten Bener Meriah
20
Isnaini Nurul Fajri, "Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam (Studi
Kasus Terhadap Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung)"
(Universitas Isllam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).
21
PH Regar dan G.J. Waleleng Fahri Uber, "Strategi Kampanye Calon
Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 1 Kabupaten Minahasa Utara Tahun
2014", (Jurnal Acta Diurna, Vol.1 No.2 2016).
22
Ridho Al-Hamdi Erna Trianggorowati, "Strategi Kampanye Partai Islam:
Kasus Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2019", (Jurnal Tapis Vol. XVI 2020).
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Tahun 2019”. Skripsi ini di tulis oleh Teguh Ranggayoni Jurusan
Ilmu Politk UIN Ar-Ranry Banda Aceh. Penelitian ini menyoroti
perolehan kursi anggota DPR pada tahun 2019 lebih banyak
dibandingkan pada tahun 2014.23
H. Metode Penelitian
1. sifat penelitian
Penelitian ini bersifat kombinasi. Penelitian kombinasi (mix
methode) adalah penelitian yang mengkombinasikan atau
menggabungkan dua metode antara metode kuantitatif dan metode
kualitatifuntuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu
kegiatan penelitian sehingga memperoleh data yang lebih
komprehensif, valid dan obyektif. Penelitian ini juga bersifat
deskriptif dimana penelitian ini berkaitan dengan pengkajian
fomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena
lain. Penelitian seskriptif bertujuan menggambarkan secara
sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi
atau mengenai bidang tertentu24 Peneliti memilih deskriptif untuk
menggambarkan tentang DPC PKB Lampung Timur, DPD PKS
Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur dan Desa Teluk
Dalem serta program pemenangan partai PKB dan PKS dalam
memenangkan pilihan legislatif di Kabupaten Lampung Timur.
Kemudian karena penelitian ini menitikberatkan pada
perbandingan dan perbedaan dari minat masyarakat terhadap
program pemenangan yang dilakukan PKB dan PKS maka
penelitian ini bersifat deskriptif dengan penelitian studi
perbandingan atau biasa disebut studi komparatif. Penelitian
dengan studi perbandingan atau komparatif ini dilakukan dengan
cara membandingkan perbedaan berbagai fenomena untuk mencari
faktor apa, atau situasi bagaimana sehingga menyebabkan suatu
peristiwa tersebut. Dengan pemaparan yang telah dijelaskan maka
23

Teguh Ranggayoni, "Strategi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Pada Pemilihan Anggota DPR Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019" (Universitas
Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh, 2020).
24
Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).
Hal 34
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metode penelitian yang digunakan dalam penelitian iniadalah
penelitian deskriptif komparatif.
2. Jenis penelitian
Dilihat dari jenis penelitian ini adalah field research atau
penelitian lapangan. Yaitu jenis penelitian yang mengangkat data
dari lapangan. Adapun data-data lapangan berupa sejarah, sruktur
organisasi, ideologi, visi misi, tujuan serta program pemenangan
PKB dan PKS serta gambaran umum Kabupaten Lampung Timur
dan Desa Teluk Dalem yang berupa keadaan sosial masyarakat dan
kependudukan.
3. Sumber data
Yang dimaksud sumber data dalam penelitian subyek dari
mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan
dua sumber data yaitu:
a. Sumber data primer
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan
oleh peneliti secara langsung dari lapangan yang dikumpulkan
langsung oleh peneliti dengan melakukan wawancara dan
angket/kuesioner.
Tabel 1.1
Sumber data primer
No
Nama
Jabatan
Jenis penelitian
1. Susilo
Sekretaris
Wawancara
Bidang
Pemenangan
Pemilu
dan
Pilkada
PKS
Lampung Timur
2.
Imantoko
Sekretaris DPD Wawancara
Riyanto
PKS Lampung
Timur
3.
Miskan
LPP dan Ketua Wawancara
PAC
PKB
Mataram Baru
4.
Siti Duriyah
Tokoh agama
Wawancara
5.
Sujak
Tokoh agama
Wawancara
6.
Imam
Tokoh agama
Wawancara
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Hambali
7.
Siti Arbaiyah Tokoh agama
Wawancara
8.
Masyarakat
Angket/kuesioner
b. Sumber data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau
dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada
(peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat
diperoleh dari berbagai sumber seperti biro pusat statistik
(BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.25 Data yang
diperoleh peneliti saat melakukan penelitian dapat dilihat pada
tabel 1.3 yang dibedakan berasarkan jenis data dan sifat data
penelitian sehingga data tersebut dapat dijadikan sebagai data
pendukung dalam karya tulis ilmiah.
Tabel 1.2
Sumber data sekunder
No
Jenis data
Sifat data
1.
Citra Kabupaten Lampung Soft file
Timur dalam arsip
2.
Kabupaten Lampung Timur Soft file
dalam angka 2020
3.
Kecamatan Mataram Baru Soft file
dalam angka 2019
4.
Undang-Undang
Republik Soft file
Indonesia Nomor 27 Tahun
2009
5.
Data pemilih dalam pemilu Soft file
legislatif Kabupaten Lampung
Timur 2019
6.
Data hasil pemilu legislatif Soft tile
Kabupaten Lampung Timur
2019
7.
Buku tahunan Desa Teluk Buku
Dalem

25

Ibid hal 68
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8.
9.

Buku-Buku
Jurnal-Jurnal

Buku
Soft file

c. Populasi
Menurut suharsimi arikunto, populasi adalah
keseluruhan objek penelitian. apabila seseorang ingin meneliti
semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian. 26 Populasi
dalam penelitian ini berdasarkan jumlah DPT Desa Teluk
Dalem yang berjumlah 2.773 orang.
d. Sampel
Sample adalah sebagian atau wakil dari populasi yang
diteliti, teknik sampling yang digunakan adalah tekniik non
random sampling yaitu tidak semua individu dalam populasi
diberi peluang yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota
sample.27 Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan
teknik Purposive Sample yaitu pengambilan sampel yang
didasarkan dengan tujuan penelitian,sifat permasalahan,
karakteristik populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini
berdasarkan rumus Solvin dengan memakai margin error 10%
diambil dari jumlah hak pilih masyarakat Teluk Dalem yang
berjumlah 2.773.
Keterangan
n= sampel
N= populasi
D= nilai presisi
n=
n=
n=

26

( )
(

)

=96.51=97

Suharsimi Sutrisno, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praptek
(Jakarta: Rineka Cipta 1997). Hal.23
27
Hadi Sutrisno, Metedologi Research 1 (Yogyakarta: Absolute Media,
2012). hal.43.
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berdasarkan rumus diatas, maka jumlah sampel
pada penelitian ini adalah 97 orang.
4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini merupakan metode yang sesuai dengan penelitian dan juga
aturan yang digunakan, metode pengumpulan data kualitatif yaitu
metode wawancara dan dokumentasi.
a. Metode Wawancara
Metode wawancara adalah metode pengumupan data
dengan cara tanya jawab kepada narasumber. Metode ini
digunakan untuk mengungkapkan data-data dengan letak
geografis, stuktur keorganisasian, ideologi dan tujuan dari PKB
dan PKS serta strategi dalam melakukan kampanye, serta
wawancara kepada sejumlah masyarakat.
b. Metode dokumentasi
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal
atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,
majalah, notulen rapat, atau sebagainya. Tataran operasionalnya
peneliti program pemenangan Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
c. Metode angket/kuisioner
Angket atau Kuesioner adalah metode pengumpulan data,
instrumennya disebut sesuai dengan nama metodenya. Dalam
penelitian ini, metode angket/kuesioner digunakan sebagai
pelengkap data untuk megukur minat masyarakat di Desa Teluk
Dalem. Bentuk lembaran angket dapat berupa sejumlah
pertanyaan tertulis, tujuannya untuk memperoleh informasi dari
responden tentang apa yang ia alami dan ketahuinya. Bentuk
kuesioner yang dibuat sebagai instrumen sangat beragam,
seperti:
1) Kuesioner terbuka, responden bebas menjawab dengan
kalimatnya sendiri, bentuknya sama dengan kuesioner isian.
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2) Kuesioner tertutup, responden tinggal memilih jawaban yang
telah disediakan, bentuknya sama dengan kuesioner pilihan
ganda.
3) Kuesioner langsung, responden menjawab pertanyaan
seputar dirinya.
4) Kuesioner tidak langsung, responden menjawab pertanyaan
yang berhubungan dengan orang lain.
5) Check list, yaitu daftar isian yang bersifat tertutup,
responden tinggal membubuhkan tanda check pada kolom
jawaban yang tersedia.
6) Skala bertingkat, jawaban responden dilengkapi dengan
pernyataan bertingkat, biasanya menunjukkan skala sikap
yang mencakup rentang dari sangat setuju sampai sangat
tidak setuju terhadap pernyataannya.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model
kuisioner tertutup, dimana responden tinggal memilih jawaban
yang disediakan
dan model skala bertingkat dengan
menunjukan sikap dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju.
Selain itu, dalam pembuatan angket tentunya harus
memperhatikan penentuan skala pengukuran (rating scale)
untuk melihat gambaran secara umum karakteristik responden
serta penilaian responden pada masing-masing variabel dalam
angket tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
skala likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang
tentang fenomena sosial. Bentuk skala likert yang digunakan
dalam penelitian ini adalah bentuk pilihan ganda. Jawaban
setiap item instrumen yang menggunakan skala likert
mempunyai gradiasi dari sangat psoitif sampai sangat negatif
yang dapat berupa kata-kata sebagai berikut:
Tabel 1.3
Skor skala likert
Pernyataan
Nilai
Pernyataan
Nilai
Positif
Negatif
Sangat setuju
4
Sangat setuju
1
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Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat
tidak 1
setuju

Setuju
2
Tidak setuju
3
Sangat
tidak 4
setuju

5. Metode analisis data
Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan
mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar
sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis
kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data
dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan,
memberikan kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan
pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis
kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. 28 Menurut
Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah
seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara,
pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan,
dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya.
Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data,
penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah
penafsiran data.
a. Reduksi data
Reduksi data (data reduction) menunjukkan proses
bagaimana menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan,
mengabstraksikan, serta mentransformasikan data mentah yang
muncul dalam penulisan catatan lapangan. Reduksi data bukan
merupakan sesuatu yang terpisah dari analisis. Reduksi data
adalah bagian dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk
analisis yang tajam, ringkas, terfokus, membuang data yang
tidak penting, dan mengorganisasikan data sebagai cara untuk
menggambarkan dan memverifikasi kesimpulan akhir. Reduksi
data (data reduction) termasuk kegiatan pengorganisasian data
sehingga dapat membantu serta memudahkan peneliti dalam
28

Dr. Sandu Siyoto M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta:
Literasi Media Publishing, 2015). Hal 28
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melakukan analisis selanjutnya. Tumpukan data yang diperoleh
di lapangan akan direduksi dengan cara merangkum, kemudian
mengklasifikasikannya sesuai dengan fokus penelitian.
b. Penyajian data (data display)
Penyajian data merupakan usaha merangkai informasi yang
terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan
mengambil tindakan. Biasanya bentuk display (penampilan)
data kualitatif menggunakan teks narasi. Sebagaimana reduksi
data, kreasi dan penggunaan display juga bukan merupakan
sesuatu yang terpisah dari analisis, akan tetapi merupakan
bagian dari analisis. Dengan demikian, sajian/tampilan data
(display data) merupakan upaya peneliti untuk mendapatkan
gambaran dan penafsiran dari data yang telah diperoleh serta
hubungannya dengan fokus penelitian yang dilaksanakan.
Untuk itu, sajian data dapat dibuat dalam bentuk matriks, grafik,
tabel, dan sebagainya.
c. Verifikasi
Verifikasi
atau
pembuatan/penarikan
kesimpulan
merupakan kegiatan merumuskan kesimpulan penelitian, baik
kesimpulan sementara maupun kesimpulan akhir. Kesimpulan
sementara ini dapat dibuat terhadap setiap data yang ditemukan
pada saat penelitian sedang berlangsung, dan kesimpulan akhir
dapat dibuat setelah seluruh data penelitian dianalisis. Dalam
tahapan untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data
yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju
kesimpulan akhir yang mampu menjawab mengenai minat
masyarakat terhadap program pemenangan yang dilakukan PKB
dan PKS.
d. Statistika deskriptif
Statistika deskriptif merupakan statistika yang bertugas
untuk “mendeskripsikan atau “memaparkan” gejala hasil
penelitian. Statistik deskriptif sifatnya sangat sederhana dalam
arti tidak mengitung dan tidak pula menggeneralisasikan hasil
penelitian. Dari penjelasan di atas, maka statistik yang
digunakan oleh penulis dalam penelitian ini hanya sebagai
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pelengkap atau alat bantu untuk menghitung, khususnya dalam
analisis data angket yang diberikan kepada responden. Statistik
deskriptif yang digunakan tidak terlalu mendalam tetapi hanya
mengihtung persentase suatu jawaban terhadap angket
penelitian. Adapun rumus hitung dalam statistik deskriptif yang
sederhana untuk mengitung presentase suatu jawaban. Yaitu
dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
P= X 100%
Keterangan:
P = Presentase
F = Frekuensi dari setiap jawaban yang telah
menjadi pilihan responden
N = Jumlah responden
Alat yang digunakan peneliti dalam menganalisa hasil
persentase pada kuesioner menggunakan Microsoft excel 2007.
I.

Sistematika Pembahasan
Skripsi harus disusun sesuai dengan sistematika atau format
yang lazim digunakan sesuai dengan buku panduan yang berlaku di
perguruan tinggi masing-masing. Sistematika untuk jenis penelitian
kualitatif, sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN, membahas tentang :
A. Penegasan Judul
B. Latar Belakang
C. Fokus Penelitian Dan Sub Fokus Penelitian
D. Rumusan Masalah
E. Manfaat Penelitian
F. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan
G. Metode Penelitian
H. Sistematika Pembahasan
BAB II PARTAI POLITIK DAN
tentang:

PEMENANGAN, membahas
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A. Minat Masyarakat
1. Penegertian Minat Masyarakat
2. Faktor Yang Memengaruhi Minat
3. Unsur-Unsur Masyarakat
B. Program Pemenangan
1. Pengertian Program Pemenangan
2. Pemasaran Politik
3. Tipologi Pemilih
4. Faktor Penentu Pilihan Politik
C. Pemilu Legislatif
1. Pengertian Pemilu Legislatif
2. Fungsi Tugas dan Wewenang DPR
BAB III PKB DAN PKS DALAM PEMILU DI LAMPUNG TIMUR,
membahas tentang:
A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Timur
1. Sejarah
2. Letak Geografis
3. Administrasi Pemerintahan
B. Gambaran Umum Desa Teluk Dalem
1. Letak Geografis
2. Kependudukan
3. Agama dan kepercayaan
4. Pendidikan
C. Data pemilihan legislatif
1. Data pemilih
2. Data yang memilih
D. DPC PKB Lampung Timur
1. Sejarah DPC PKB
2. Visi dan misi partai PKB
3. Kiprah perpolitikan
E. DPD PKS Lampung Timur
1. Sejarah DPD PKS
2. Visi dan misi PKS
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3. Kiprah perpolitikan
BAB IV MINAT MASYARAKAT PADA PROGRAM
PEMENANGAN PKB DAN PKS, membahas tentang:
A. Program Pemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemilihan
Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019
B. Minat Masyarakat Terhadap Program Pemenangan Partai
Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan diatas, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1.
Program pemenangan PKB dalam pemilihan anggota legislatif
Kabupaten Lampung Timur tahun 2019 dilakukan dengan
membentuk jaringan pemenangan pemilu dari mulai
kecamatan, desa hingga dusun dengan ikut serta dalam semua
kegiatan yang ada di masyarakat, baik kegiatan religi dengan
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2.

memanfaatkan kegiatan pengajian maupun kegiatan-kegiatan
yang bersifat umum seperti kegiatan olah raga, pentas seni.
Program pemenangan PKS dalam pemilihan anggota legislatif
Kabupaten Lampung Timur tahun 2019 dilakukan dengan
melakukan program turunan partai yaitu dengan membuat alat
peraga pemilu seperti baliho, poster dengan tujuan untuk
mendongkrak popularitas calon dan melakukan kegiatan
Halaqah. Selanjutnya dengan mengadakan kampanye terbuka
dikalangan masyarakat dengan melakukan kegiatan
pengobatan gratis dan penyuluhan pembuatan sabun serta
mengadakan kampanye tertutup door to door.
Minat masyarakat terhadap program pemenangan PKB dan
PKS berdasarkan wawancara terhadap tokoh agama, bahwa
kedekatan emosional (baik secara keluarga, ideologi maupun
organisasi) terhadap masing-masing calon merupakan hal
yang sangat menentukan masyarakat dalam memilih.
Berdasarkan hasil angket yang diperoleh minat masyarakat
terhadap program pemenangan PKB yaitu sebesar 84,1%yang
artinya sangat berminat terhadap program pemenangan yang
dilakukan oleh PKB, untuk minat masyarakat terhadap
program pemenangan yang dilakukan PKS yaitu sebesar
50,1% yang artinya cukup berminat. Program pemeangan
yang PKB yang paling diminati masyarakat Desa Teluk
Dalem adalah program pentas seni, sedangkan program
pemenangan PKS yang paling diminati masyarakat adalah
program kajian halaqah. Adapun berdasarkan hasil angket
tersebut menunjukan bahwa Partai PKB lebih banyak
peminatnya pada masyarakat pedesaan, hal ini juga melihat
dari stategi yang dilakukan oleh PKB dalam meraih suara
massa, sedangkan Partai PKS lebih banyak peminatnya untuk
kalangan masyarakat perkotaan meskipun dalam menarik
suara massa PKS mulai berupaya membuat program
dikalangan masyarakat desa.
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B. Rekomendasi
Agar kajian ini dapat terealisasikan maka penulis mengajukan
beberapa rekomendasi yaitu :
1.
Kepada pengurus PKB, disarankan agar terus meningkatkan
strategi politiknya dalam setiap diadakannya pemilihan umum
baik Pileg, Pilkada hingga Pemilu presiden. Dalam hal ini
tidak mengabaikan kepentingan masyarakat umum.
2.
Kepada pengurus PKS agar turut serta kedalam semua lapisan
masyarakat agar masyarakat lebih tau program pemenangan
apa saja yang ditawarkan oleh PKS agar mempunyai basis
suara ditingkat desa.
3.
Kepada masyarakat, agar kedepannya terus meningkatkan
pendidikan politiknya sehingga terhindar dari berbagai
kegiatan politik yang bukan bagian dari demokrasi yang
dijalankan di Indonesia.
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