
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai metode dan langkah-langkah penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti yakni representasi poligami dalam film dokumenter Heaven and 

Hell: Indonesia’s Battle Over Polygamy dengan menggunakan penelitiandengan menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif karena dirasa tepat dengan penelitian ini yang menitikberatkan 

pada sebuah representasi visual. 

Dalam penelitian kualitatif jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan 

yang tidak dapat dicapai menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara 

kuantifikasi lainnya. 

Dalam bab metodologi penelitian ini akan dijelaskan mengenai hal-hal berikut: 

1. Rancangan Penelitian 

2. Sampel Penelitian 

3. Pengumpulan data 

4. Analisa data 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian mengacu pada teori representasi yang dikemukakan oleh Hall (1997). Teori 

representasi pada penelitian ini digunakan untuk memahami poligami yang direpresentasikan 

dalam film ini. Selain mengacu pada teori tersebut, juga dikumpulkan beberapa sumber data 

berupa teks (buku, majalah, jurnal ilmiah, artikel internet dan sebagainya) yang berhubungan 

dengan representasi poligami tersebut. 

 

3.2 Sampel Penelitian 



 Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel internal berupa potongan gambar 

dari film ini yang di produksi oleh Vice Indonesia. Sampel internal ini penulis di ambil 

langsung dari kanal Youtube Vice Indonesia. 

 Berikut adalah sampel potongan gambar yang digunakan dalam penelitian ini :

 

 

Gambar 3.1 : Sampel 1 

 

 



 

 

Gambar 3.2 : Sampel 2 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data, 

informasi dan keterangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Upaya untuk 

memperoleh data yang sesuai dengan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi secara singkat dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala ata gejala-gejala pada 

obyek penelitian (Nawawi dan Martini, 1995:74).  

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung dengan cara menonton 

dan menelaah secara detail unsur-unsur sosial yang terdapat di dalam film dokumenter 

Heaven and Hell: Indonesia’s Battle Over Polygamy di ambil dari kanal Youtube Vice 

Indonesia. Kemudian mewawancarai para ahli mengenai poligami dan film tersebut. 



Setelah itu dilakukan pencatatan, pemilahan, dan penganalisaan sesuai dengan model 

penelitian yang digunakan. 

2. Dokumen dan media 

“Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis 

berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalildalil, atau 

buku-buku yang lain yang berkenaan dengan masalah-masalah penyelidikan” (Hadari 

Nawawi, 1991:133). 

Kemudan hal dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan data-data melalui 

penelaahan dan mengkaji dokumen dan literatur yang relevan dengan materi penelitian 

untuk dijadikan bahan perbandingan, seperti: video, internet, catatan kuliah, dan artikel 

cetak maupun elektronik. 

3. Studi kepustakaan  

Menurut Nazir (1988) yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah teknik 

pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-

literatur, catatan-catatan dan laporan- laporan yang berhubungan dengan masalah yang 

hendak dipecahkan. Studi kepustakaan menunjang terhadap pemecahan permasalahan 

dan dijadikan acuan dalam bentuk teori-teori dan landasan berpikir yang berisi tentang 

kajian dan teori representasi. Studi kepustakaan digunakan dalam rangka menganalisa 

permasalahan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis melalui pendapat-

pendapat para ahli yang tertuangkan didalam buku dan sebagainya, juga untuk 

menunjang instrumen pengumpulan data dan memperdalam kajian.  

 

3.4 Objek Penelitian 



Objek penelitian adalah film dokumenter Heaven and Hell: Indonesia’s Over Battle 

Polygamy, khususnya  terhadap poligami yang direpresentasikan dalam film tersebut. Unit 

analisis yang digunakan dalam penelitian adalah representasi. 

 Alasan penulis memilih film dokumenter yang membahas tentang poligami ini 

disebabkan karena poligami merupakan hal yang wajib diketahui masyarakat luas terutama 

masyarakat muslim di Indonesia tentang informasi tentang poligami itu sendiri, bagaimana 

polemik poligami ini sangat sering menjadi perdebatan antara kaum muslim itu sendiri.  

  

3.5 Sumber Data 

 Menurut Arikunto (1998:144), sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat 

diperoleh. Menurut Sutopo (2006:56-57), Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan 

menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. 

Menurut Moleong (2001:112), pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan 

merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian 

kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan 

memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan 

dalam penelitian ini sebagai berikut.  

1. Data Primer  

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu film 

dokumenter Heaven and Hell: Indonesia’s Battle Over Polygamy. Peneliti melakukan 

pengumpulan data dari objek penelitian ini dengan metode observasi atau pengamatan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menganalisa langsung 

objek penelitian, yaitu film dokumenter ini yang terdapat pada konten digital di situs media 

daring Vice. Dengan mengelompokkan adegan-adegan maupun potongan gambar yang 



terdapat dalam film dokumenter tersebut. Kemudian melakukan wawancara dengan 

beberapa ustaz mengenai poligami, isu poligami dan poligami dalam film ini. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung 

dari sumbernya. Penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis 

seperti sumber buku, majalah ilmiah, dokumen-dokumen, internet dan jurnal dari pihak 

yang terkait mengenai masalah poligami. 

 

 

 

 

 

 


