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 BAB III 

 METODOLOGI 

 
3.1. Gambaran Umum 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Salam 

(2011), pengertian penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan 

berbagai macam metode yang melibatkan pendekatan interpretatif dan naturalistik 

(hal. 27). Lebih lanjut Salam menjelaskan bahwa penelitian kualitatif mengkaji 

suatu masalah secara alami dengan tujuan untuk menginterpretasi suatu fenomena 

(hal. 27).  

 Suyanto dan Sutinah (2011) berpendapat bahwa karakteristik penelitian 

kualitatif antara lain : 

1) Bersifat Induktif, yaitu mengawali pemikiran pada berproporsi khusus dan 

berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis yang bersifat umum dimana konsep-

konsep, pengertian-pengertian dan pemahaman yang didapat didasarkan pada 

pola-pola yang ditemui di dalam data. 

2) Melihat pada setting dan manusia sebagai suatu kesatuan, yaitu mempelajari 

manusia tidak terpisahkan dari situasi dimana mereka berada (hal. 169).  

 Lebih lanjut menurut Suyanto dan Sutinah (2011) tahapan yang harus 

dilakukan dalam melakukan penelitian kualitatif adalah : 

1) Menetapkan fokus penelitian 

2) Menentukan setting dan subjek penelitian 

3) Pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data 

4) Menyajikan data (hal. 170). 
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3.1.1. Sinopsis 

Film Berbagi Suami mengisahkan tentang tiga perempuan yang berasal dari tiga 

kelas sosial, ekonomi, dan suku yang berbeda tetapi memiliki satu kesamaan yaitu 

mereka sama-sama mempunyai suami yang berpoligami.  

 Salma, seorang dokter ahli kandungan, yang harus berjuang demi anaknya, 

Nadim, untuk menghadapi suaminya yang berpoligami yang mana pada akhirnya 

Nadim tumbuh menjadi anak yang menetang poligami. 

 Siti, gadis asal Jawa yang bercita-cita untuk memperbaiki kehidupannya 

berangkat bersama pamannya ke Jakarta. Setibanya di Jakarta Siti malah dijadikan 

istri ketiga pamannya. 

 Ming, perempuan muda keturunan Cina yang terkenal sebagai "kembang" 

di restoran bebek panggang milik pasangan suami istri yang juga keturunan Cina,  

Koh Abun dan Ci Linda. Koh Abun yang juga koki di restoran tersebut tertarik 

pada Ming dan akhirnya mereka berdua menjalani hubungan pernikahan secara 

diam-diam.  

 Walaupun ruang kehidupan Salma, Siti, dan Ming berbeda dan mereka tak 

saling mengenal satu sama lain, tapi mereka terkadang bertemu di ruang publik 

Jakarta yang padat, tanpa menyadari bahwa mereka mengalami masalah 

kehidupan yang sama yaitu poligami.   
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3.2. Tahapan 

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode studi pustaka dan 

wawancara. Penulis mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku dan 

internet. Tentunya penulis tidak asal sembarang mengambil data dari sumber 

internet yang tidak jelas, melainkan penulis memperolehnya dari situs-situs yang 

terpercaya. Penulis juga berkesempatan untuk mewawancarai sutradara yang 

sekaligus penulis skenario, Nia Dinata, dan art director dari film Berbagi Suami 

yaitu Wencislaus (Iwen). 

 Setelah menetukan metode penelitian yang penulis gunakan, berikut 

adalah tahapan penulis dalam proses pembuatan skripsi ini : 

1) Penulis menonton film Berbagi Suami. 

2) Penulis mencari literatur yang sesuai dengan pembahasan penulis        

dalam skripsi ini. Penulis medapatkan data-data dari buku-buku, kamus, 

dan internet sebagai sumber utamanya. 

3) Penulis mewawancarai narasumber secara langsung dan juga via e-mail.  

4) Setelah menemukan data-data yang cukup, selanjutnya penulis 

menganalisa dengan membandingkan film Berbagi Suami sesuai  dengan 

batasan yang telah penulis tetapkan dengan teori-teori yang juga sudah 

penulis kumpulkan. 

 

3.3. Data 

Data yang penulis gunakan sebagai dasar dari pembahasan dalam skripsi ini 

adalah set dan prop tokoh Ming yang digunakan pada beberapa lokasi yaitu 

kontrakan, restoran, dan apartemen. Alasan pemilihan lokasi-lokasi ini karena 
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sesuai dengan batasan masalah yang telah penulis tetapkan sebelumnya. Untuk 

lebih jelasnya gambar-gambar set dan prop yang penulis bahas dalam skripsi ini 

dapat dilihat di bab IV. Selain itu penulis juga mewawancarai sutradara yang 

sekaligus penulis skenario, Nia Dinata, dan art director dari film Berbagi Suami 

yaitu Wencislaus (Iwen) sebagai dasar dari analisa penulis. Transkrip hasil 

wawancara selengkapnya dapat dilihat di lampiran.   
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