
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

KISI-KISI INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN KUALITTATIF 

ANALISIS STRATEGI POLITIK CALON KEPALA DESA INCUMBENT  

DALAM MENGHADAPAI PEMILIHAN KEPALA DESA 

DI DESA BALONG TAHUN 2019 

Variabel Sub. 

Variabel 

Indikator Pertanyaan 

Strategi 

Politik 

Strategi 

Media 

Massa 

 Menghadapi 

kecerdasan 

media saat 

media massa 

membentuk dan 

menciptakan 

opini 

1. Apakah Bapak 

menggunakan media massa 

sebagai sarana kampanye? 

Jika iya, media tersebut 

berupa apa? Lalu bagaimana 

cara penggunaan media 

tersebut sebagai sarana 

berkampanye? 

 

2. Bagaimana opini yang 

dibentuk dan disampaikan 

oleh media massa kepada 

masyarakat? Apakah opini 

tersebut menguntungkan 

atau bahkan merugikan bagi 

Bapak? 

 

3. Bagaiamana cara Bapak 

untuk melawan opini lawan 

politik yang disampaikan 

melalui media massa? 

Strategi 

Produksi 

Pesan 

 Perencanaan 

dan 

penyampaian 

pesan kepada 

khalayak/masya

rakat 

4. Bagaimana konsep pesan 

yang akan Bapak sampaikan 

kepada masyarakat pemilih? 

 

5. Apakah isi pesan yang akan 

Bapak sampaikan kepada 

pemilih? 

 

6. Bagaimana cara Bapak 

menyampaikan isi pesan 

tersebut kepada pemilih? 

Strategi 

Publik 
 Pendekatan 

yang baik 

kepada 

masyarakat 

7. Bagaimana cara Bapak 

dalam menghadapi pendapat 

negative masyarakat tentang 

Bapak? 



 

agar 

penyampaian 

maksud/tujuan 

(strategi) dapat 

diterima 

dengan baik 

 

8. Bagaimana cara 

mempengaruhi masyarakat 

yang menolak adanya 

pencalonan Bapak? 

 

9. Bagaimana cara Bapak 

mempertahankan dan 

meyakinkan masyarakat 

yang mendukung Bapak? 

 

10. Bagaimana cara Bapak 

untuk mendapat dukungan 

dengan tingkat keterpilihan 

yang tinggi? 

Modalita

s Politik 

Modal 

Politik 
 Adanya 

dukungan 

politik dari 

masyarakat 

atau kekuatan 

politik lain 

11. Apakah Bapak merasa 

mendapat dukungan dari 

kelompok-kelompok dan 

tokoh masyarakat maupun 

dari pihak lain? Jika iya 

kira-kira berapa banyak 

kelompok dan tokoh yang 

mendukung Bapak? 

Bagaimana cara Bapak 

untuk meningkatkan 

dukungan politik dari tokoh 

dan kelompok masyarakat 

yang ada? 

 

12. Apakah Bapak mendapatkan 

penolakan dari kelompok-

kelompok dan tokoh 

masyarakat terhadap 

pencalonan Bapak sebagai 

calon kepala desa? 

Bagaimana cara Bapak 

meminimalisir penolakan 

dari kelompok dan tokoh-

tokoh masyarakat? 

Modal 

Sosial 
 Hubungan 

dengan 

masyarakat 

 Masyarakat 

memiliki 

kepercayaan 

terhadap 

13. Bagaimana hubungan Bapak 

dengan masyarakat? 

 

14. Bagaimana cara Bapak 

memelihara dan membangun 

hubungan dengan 

masyarakat? 



 

calon/tokoh 

tersebut 

 

 

15. Bagaimana cara Bapak 

mendekati dan mendapatkan 

dukungan dari tokoh dan 

kelompok masyarakat? 

 

16. Apakah masyarakat 

menaruh kepercayaan 

kepada Bapak? Jika iya, 

seperti apa bentuk 

kepercayaan tersebut? 

Modal 

Ekonomi 
 Modal (dana) 

untuk 

pelaksanaan 

kampanye dan 

mobilitas tim 

sukses 

17. Menurut Bapak, apakah 

modal ekonomi sangat 

dibutuhkan untuk 

berkampanye? 

 

18. Seberapa besar modal 

ekonomi yang dibutuhkan 

untuk berkampanye? 

 

19. Modal ekonomi ini 

digunakan untuk kebutuhan 

apa saja? 

 

20. Bagaimana pendapat Bapak 

tentang money politik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN KUALITTATIF 
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DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN KEPALA DESA  
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Nama  : ………………………………. 

Keterangan : ………………………………. 

1. Apakah Bapak 

menggunakan media massa 

sebagai sarana kampanye? 

Jika iya, media tersebut 

berupa apa? Lalu 

bagaimana cara penggunaan 

media tersebut sebagai 

sarana berkampanye? 

 

 

2. Bagaimana opini yang 

dibentuk dan disampaikan oleh 

media massa kepada 

masyarakat? Apakah opini 

tersebut menguntungkan atau 

bahkan merugikan bagi Bapak? 
 

 

3. Bagaiamana cara Bapak untuk 

melawan opini lawan politik 

yang disampaikan melalui 

media massa? 

 



 

4. Bagaimana konsep pesan yang 

akan Bapak sampaikan kepada 

masyarakat pemilih? 
 

 

5. Apakah isi pesan yang akan 

Bapak sampaikan kepada 

pemilih? 

 

6. Bagaimana cara Bapak 

menyampaikan isi pesan 

tersebut kepada pemilih? 

 

7. Bagaimana cara Bapak dalam 

menghadapi pendapat negative 

masyarakat tentang Bapak? 
 

 



 

8. Bagaimana cara mempengaruhi 

masyarakat yang menolak 

adanya pencalonan Bapak? 

 

9. Bagaimana cara Bapak 

mempertahankan dan 

meyakinkan masyarakat yang 

mendukung Bapak? 

 

 

10. Bagaimana cara Bapak untuk 

mendapat dukungan dengan 

tingkat keterpilihan yang 

tinggi? 

 

11. Apakah Bapak merasa 

mendapat dukungan dari 

kelompok-kelompok dan tokoh 

masyarakat maupun dari pihak 

lain?Jika iya kira-kira berapa 

banyak kelompok dan tokoh 

yang mendukung Bapak? 

Bagaimana cara Bapak untuk 

meningkatkan dukungan 

politik dari tokoh masyarakat 

dan kelompok masyarakat 

yang ada? 

 



 

 



 

12. Apakah Bapak mendapatkan 

penolakan dari kelompok-

kelompok dan tokoh masyarakat 

terhadap pencalonan Bapak 

sebagai calon kepala desa? 

Bagaimana cara Bapak 

meminimalisir penolakan dari 

kelompok dan tokoh-tokoh 

masyarakat? 
 

 

13. Bagaimana hubungan Bapak 

dengan masyarakat? 
 

 

14. Bagaimana cara Bapak 

memelihara dan membangun 

hubungan dengan masyarakat? 
 

 

15. Bagaimana cara Bapak 

mendekati dan mendapatkan 

dukungan dari tokoh masyarakat 

dan kelompok masyarakat? 
 

 



 

 

 

 

16. Apakah masyarakat menaruh 

kepercayaan kepada Bapak? 

Jika iya, seperti apa bentuk 

kepercayaan tersebut? 

 

17. Menurut Bapak, apakah modal 

ekonomi sangat dibutuhkan 

untuk berkampanye? 
 

 

18. Seberapa besar modal ekonomi 

yang dibutuhkan untuk 

berkampanye? 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Modal ekonomi ini digunakan 

untuk kebutuhan apa saja? 
 

 

20. Bagaimana pendapat Bapak 

tentang money politik? 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Dokumentasi wawancara dengan salah satu Tim Sukses  

Calon Kepala Desa Incumbent, Bapak Joko Santoso. 

 

 

Dokumentasi wawancara dengan salah satu Tim Sukses  

Calon Kepala Desa Incumbent, Bapak Adi Wibowo. 

 

 

 

 



 

 

Dokumentasi wawancara dengan salah satu Tim Sukses  

Calon Kepala Desa Incumbent, Bapak Kateni. 

 

 

Dokumentasi pra-Pilkades Balong, penentuan nomor urut bagi kedua calon. 

 

 

 

 



 

 

Dokumentasi pelaksanaan Pilkades Balong 2019 

 

 

Dokumentasi pelaksanaan penghitungan suara Pilkades Balong 2019 

 

  

 

 

 



 

 

Dokumentasi Rekapitulasi Penghitungan Suara di Pilkades Balong 2019 

 

 

Dokumentasi Cakades Incumbent melakukan kordinasi dengan beberapa 

Tim Sukses di kediamannya  

 


