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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dewasa ini perkembangan mengenai dakwah keislaman di Indonesia 

mengalami banyak kemajuan, dengan mayoritas penduduk Indonesia 

sebagian besar beragama Islam, membuat banyak bermunculan para ustadz 

dan ustadzah dengan proses/ cara penyampaian dakwah yang beragam. Ide-

ide kreatif dan cara pengemasan dakwah di buat semenarik mungkin agar 

tidak membuat para pendengar bosan.  

Terkait dengan perkembangan Islam itu sendiri, proses penyebarannya 

juga sangat berkembang pesat, salah satu metode yang bisa dikatakan efektif 

yaitu sistem dakwah, di mana metode dakwah ini banyak sekali digunakan 

oleh para ustadz dan ustadzah. Cara menyampaikan dakwah juga pasti akan 

berbeda antara ustadz yang satu dengan yang lain, diantaranya ada yang 

memadukan dakwah dengan komedi lalu ada juga yang memadukan dakwah 

dengan gaya tanya jawab interaktif.  

Metode dakwah yang berkembang saat ini telah mengalami banyak 

inovasi contoh saja dakwah melalui musik yang sejak lama telah diusung oleh 

Bang Haji Rhoma Irama yang bisa dikatakan sebagai legenda raja dangdut 

sekaligus pendakwah, tetapi yang lebih menarik lagi bagaimana jika dakwah 

itu dipadukan dengan musik metal yang notabenenya sebuah genre musik 

keras, di mana semua orang atau masyarakat pada umumnya masih awam 
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terhadap musik tersebut, dan tidak semua orang juga bisa menikmati musik 

metal. 

 Pada dasarnya musik metal itu adalah termasuk ke dalam ruang 

lingkup  scene Underground, jadi dapat dikatakan Underground itu bukanlah 

suatu genre musik tetapi sebuah wadah lingkup bagi para komunitas yang 

menentang adanya musik mainstreem, dan para penikmat musik metal atau 

anak-anak metal biasanya disebut dengan metalhead atau headbangers 

(Susilo, 2012: 85). 

Pada awalnya budaya Underground muncul karena industrialisasi dan 

kemapanan yang ada di Amerika dirasa sudah tidak “memanusiakan” 

manusia lagi dalam arti menjadi kapital dan semata-mata hanya untuk meraup 

keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhitungan hal lain dan lebih 

banyak merugikan pihak tertentu. Tujuan budaya Underground itu lahir pada 

intinya untuk mendobrak tatanan kemapanan serta industrialisasi tersebut, dan 

reaksi yang ditonjolkan oleh para aktivis pentolan Underground pada saat itu 

disalurkan melalui budaya Underground, contoh seperti demonstrasi 

pergerakan perlawanan terhadap kaum kapital dan ditunjukan melalui musik 

(Susilo, 2012: 5). 

Sejarah munculnya budaya underground pertama kali ada pada saat ada 

gelaran yang bernama Festival Woodstok pada Agustus 1969, gelaran ini 

pada intinya bertujuan untuk merayakan esensi terhadap kemanusiaan, 

perhatian, dan keprihatinan, dan juga perasaan terhadap apa yang terjadi 

disekeliling mereka. Festival ini dapat dikatakan sebagai salah satu tonggak 
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sebuah kultur pop yang memprotes tradisi konservatif dengan 

mengatasnamakan kontrakultur, dan pada akhirnya semangat inilah yang 

menjadi senjata para militan Underground untuk mendobrak industrialisasi 

atau mainstreem, dan ternyata hal ini tidak hanya berkembang di Amerika 

tetapi juga diseluruh dunia (Susilo, 2012: 5).  

Dalam film Global Metal yang dibuat oleh Sam Dunn (2008) 

menjelaskan musik metal pada umumnya tidak akan jauh dari lirik-lirik 

ataupun tema-tema yang berbau satanic, anti-christ, blasphemy, torture, 

suffering, murder, gore, atheis, zombie, dan di daerah Eropa serta 

Skandinavia metal itu identik dengan budaya pagan, dan kisah-kisah para 

kesatria Viking serta para dewa yang disebut Odin. Oleh karena itu 

kebanyakan masyarakat umum cenderung menganggap musik metal itu 

dengan citra yang negatif, dan juga alunan musiknya yang keras serta distorsi 

gitar yang maksimum membuat musik metal sulit untuk dinikmati oleh 

kebanyakan orang pada umumnya. 

Tetapi pada kenyataannya tidak semua band metal itu identik dengan 

apa yang telah dipersepsikan oleh kebanyakan masyarakat pada umumnya. 

Purgatory adalah contoh salah satu band metal yang bisa dikatakan berbeda 

dengan kebanyakan band metal lain yang ada di Indonesia. Band asal  Jakarta 

yaitu Purgatory dengan lantangnya mengatas namakan mereka dengan band 

metal satu jari dan Islam adalah sandaran ideologi mereka. 

Pada awalnya, lahir sebuah istilah salam metal satu jari itu pertama kali 

dipopulerkan oleh Mohammad Hariadi Nasution yang kerap disapa Ombat, 
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yang pada saat mempunyai band Grindcore yang bernama Tengkorak, band 

yang berasal dari Jakarta ini mempunyai tujuan untuk melawan zionist. 

Dipilihnya salam metal satu jari sebagai salam baru bagi band-band yang 

mempunyai visi dan misi di jalan Islam karena salam metal dua jari yang 

biasa digunakan oleh para metalhead, sebenarnya merupakan simbol yang 

berhubungan dengan suatu ritual pemujaan setan, sedangkan makna dari 

salam metal satu jari yang diusung oleh Ombat dan kawan-kawan adalah 

senantiasa kita sebagai umat muslim yang taat untuk selalu ingat kepada 

Allah SWT, laailaha Illallah bahwasanya Dia-lah satu-satunya dzat yang 

wajib kita sembah, dan kita hanya membela dan menjunjung Islam sebagai 

kepercayaan dan agama kita (http://www.tnol.co.id/komunitas/minat/10892-

salam-satu-jari-anak-metal-penentang-iblis.html) (Tanggal akses 9 Nopember 

2012, 21:16). 

Purgatory dapat dikatakan sebagai salah satu band yang fenomenal di 

Indonesia karena disaat semua band-band metal sekarang banyak yang 

mengusung tema serta lirik-lirik yang berbau satanic, blasphemy, gore dan 

murder. Purgatory muncul dengan konsep yang sangat berbeda sekali dengan 

kebanyakan band metal lainnya. Tema dan lirik mereka lebih berbicara 

tentang Islam, yang pada intinya selalu mengagungkan dan mengajarkan 

tentang ke Esa-an Allah SWT serta Rasulnya Nabi Muhammad SAW.   

 Hal ini merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk diketahui, sebab 

Purgatory termasuk sebagai salah satu pioneer band metal Indonesia yang 

berdakwah melalui musik metal, selain Purgatory ada juga Tengkorak, band 

http://www.tnol.co.id/komunitas/minat/10892-salam-satu-jari-anak-metal-penentang-iblis.html
http://www.tnol.co.id/komunitas/minat/10892-salam-satu-jari-anak-metal-penentang-iblis.html
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senior ini juga mempunyai visi dan misi yang sama yaitu tauhid, serta 

mengakui ke Esa-an Allah, dan salah tujuan mereka adalah memerangi zionist 

serta ideologi satanic yang diusung oleh beberapa band metal yang di 

Indonesia maupun di luar negeri seperti Amerika, Eropa, dan lain-lain. 

Fenomena ini dapat dikatakan sebagai fenomena yang unik, karena 

pada dasarnya mencampurkan dua unsur yang sangat berbenturan tetapi 

dengan benturan tersebut justru membuatnya menjadi sesuatu yang menarik, 

di mana menggabungkan antara budaya populer metal dengan dakwah Islam 

menjadi suatu kesatuan yang diharapkan membawa pengaruh positif bagi 

metalhead dan umat Islam tentunya. Tentu saja dengan kehadiran Purgatory 

di scene musik metal Indonesia sedikit banyak membawa perubahan terhadap 

pandangan masyarakat mengenai musik metal itu sendiri.  

Penelitian serupa juga pernah dijabarkan oleh Andrew N. Weintraub 

(2012) dalam bukunya yang berjudul “Dangdut: Musik, Identitas, dan 

Budaya Indonesia”, yang menjelaskan tentang perjalanan sebuah genre musik 

dangdut menjadi budaya populer di masyarakat dan dangdut secara tidak 

telah membentuk identitas orang Indonesia. Sejak awal pasca kemerdekaan 

istilah dangdut lebih dikenal dengan orkes Melayu, dan pada awal tahun 1970 

istilah orkes melayu berubah nama menjadi dangdut hingga sekarang. Pada 

awal perkembangan musik dangdut pertama kali dimulai pada tahun 1970 di 

mana saat itu dangdut dimaknai menjadi unsur sentral budaya konsumen 

modern. Dangdut yang pada saat itu lebih dikategorikan sebagai musik 

pinggiran yang dinikmati oleh kalangan menengah ke bawah, sebagian besar 
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penikmatnya adalah kaum laki-laki dan musik dangdut pada saat itu 

digunakan sebagai syiar agama Islam yang dipelopori oleh Raja dangdut 

Rhoma Irama. Pada era 1980 musik dangdut menjelma sebagai musik yang 

universal di mana sudah mulai dinikmati oleh semua  kalangan baik itu 

kalangan bawah, menengah, dan atas. Musik dangdut yang saat itu menjadi 

euforia di masyarakat mulai dikomersilkan dan mencapai puncak kejayaan 

hingga tahun 1990-an, sampai pada saat krisis moneter yang melanda 

Indonesia musik dangdut mulai meredup dan mulai eksis lagi pada tahun 

2000-an, sejak adanya pemrotesan oleh beberapa organisasi-organisasi Islam 

terhadap kemunculan penyanyi dangdut Inul Daratista dengan “Goyang 

Ngebor” yang direprentasikan dengan unsur pornografi, tetapi terlepas dari 

semua itu kejayaan musik dangdut mulai terlihat kembali. Dalam penelitian 

ini ada beberapa pion penting yang dijelaskan oleh peneliti diantaranya, 

musik dangdut itu merupakan musik yang tidak bisa dijauhkan dari 

masyarakat Indonesia dan akan selalu menjadi musik rakyat Indonesia, lalu 

musik dangdut mulai berubah dari waktu ke waktu baik itu dari segi 

instrumen, publikasi, hingga persepsi negatif masyarakat yang mengidentikan 

musik dangdut dengan hal-hal yang berbau pornografi dan keglamoran, selain 

itu musik dangdut dapat digunakan sebagai alat politik bagi para politikus 

untuk mendapatkan kekuasaan di masyarakat, dan yang terakhir adalah 

pengidentifikasian diri oleh rakyat Indonesia terhadap musik dangdut yang 

membentuk etnisitas, gender, dan sistem kelas pada tatanan struktur 

masyarakat Indonesia, di mana musik dangdut hanya digemari oleh kalangan 
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menengah ke bawah dan musik pop dan rock lebih digemari oleh kalangan 

menengah ke atas pada umumnya. 

Pada penelitian ini, peneliti memilih etnografi sebagai studi analisisnya 

karena objek atau media yang digunakan oleh peneliti adalah sebuah produk 

budaya baru atau budaya populer yang sedang tren saat ini yaitu musik metal, 

jadi jika dikaitkan dengan penelitian sebelumnya yaitu oleh Andrew N. 

Weintraub penelitian ini sama-sama menggunakan unsur budaya sebagai 

fokus penelitiannya, hanya saja pada perbedaanya, jika penelitian yang 

dilakukan peneliti menggunakan unsur budaya populer metal sebagai fokus 

penelitian dan pada penelitian sebelumnya menggunakan unsur budaya 

populer dangdut, lalu faktor lainnya yang mengkaitkan antara penelitian oleh 

peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu pada item penelitian yang diteliti 

oleh penelitian sebelumnya yaitu Rhoma Irama yang menggunakan musik 

dangdut sebagai media dakwah melalui lirik-liriknya, sedangkan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti objek utama yang digunakan yaitu 

Purgatory yang juga berdakwah melalui musik hanya saja musik yang 

digunakan adalah musik metal.  

Penelitian lain dilakukan oleh D. Ridwan Munawwar dari UIN Sunan 

Kalijaga Jogjakarta dalam skripsinya yang berjudul “Dinamika Religiusitas 

Komunitas Subkultur Extreme-Metal di Jogjakarta” (2012). Penelitian itu 

memakai pendekatan psikologi sosial untuk melihat bagaimana pola 

keberagamaan komunitas metal di wilayah Jogjakarta. Dengan metode 

kualitatif interaksionisme simbolik, penelitian ini berhasil mengungkap 
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makna-makna personal dan makna sosial di balik simbol-simbol yang 

bermain dalam kehidupan komunitas itu, baik secara individual ataupun 

dalam konteks interaksional antar individu. Hasil penelitian ini 

mendeskripsikan adanya pola keberagamaan khusus, pola kognitif khusus 

dalam memaknai ajaran agama dari subjek-subjek yang terlibat dalam 

komunitas metal.  

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh D. Ridwan Munawwar 

subkultur metal menjadi wadah utama dalam penelitiannya, sedangkan dalam 

penelitian oleh peneliti subkultur metal juga digunakan sebagai salah satu 

fokus penelitiannya, jadi kedua penelitian sama-sama menggunakan unsur 

budaya populer yang sama yaitu budaya metal/ subkultur metal, lalu perihal 

lain yang mengkaitkan antara penelitan sebelumnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama mengangkat unsur keagamaan 

menjadi salah satu bahasan yang diteliti. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana komunikasi dakwah band Purgatory? 

 

C. TUJUAN MASALAH 

1. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi dakwah band Purgatory? 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan dari tujuan penelitian di atas, maka diharapkan manfaat 

baik teoritis maupun praktis yang didapat dalam penelitian ini. Manfaat 

tersebut meliputi: 

1. Manfaat Teoritis. 

a. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran pada ilmu komunikasi terutama pemahaman mengenai proses 

dakwah pada budaya metal/ subkultur metal dalam kajian etnografi. 

b. Dapat menambah khasanah keilmuwan bagi peneliti sendiri dan 

masyarakat pada umumnya dalam memahami komunikasi dakwah 

melalui musik metal. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Penulis  

Hasil penelitian ini sekiranya dapat memberikan pengetahuan dan 

pedoman secara langsung terhadap penulis mengenai dakwah Islam 

tersebut melalui musik metal. 

b. Band Purgatory 

Dapat dijadikan sebagai pedoman dan referensi tambahan bagi band 

Purgatory dalam menyiarkan atau mendakwahkan agama Islam melalui 

musik metal itu sendiri. 

c. Masyarakat  

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai metal dan 

dakwah Islam, serta menjelaskan  bagaimana dakwah Islam itu di 
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sampaikan melalui musik metal. Dan tidak selamanya musik metal 

adalah sesuatu yang buruk atau negatif. 

 

E. KERANGKA TEORI 

a. Proses Komunikasi 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia tidak lepas dari 

komunikasi, di mana pun kita berada kita akan selalu berhubungan dengan 

yang namanya komunikasi entah itu kita berkomunikasi dengan satu orang 

atau lebih, karena dengan kita berkomunikasi maka kita telah melakukan 

suatu penyampaian pesan kepada orang lain sehingga orang tersebut dapat 

memahami dan menangkap respon yang telah kita berikan melalui saluran 

media yang telah tersedia. 

Kata komunikasi pada dasarnya berasal dari kata dalam bahasa 

latin yaitu communis yang berarti “sama” (dalam bahasa inggris common), 

komunikasi kemudian dapat diartikan sebagai proses menciptakan suatu 

kesamaan (communes) atau suatu kesatuan pemikiran antara pengirim 

dengan penerima (Shimp, 2003: 162). Makna dari definisi ini adalah 

dalam suatu hubungan diperlukan suatu kesamaan pemikiran yang 

dikembangkan antara pengirim (komunikator) dan penerima (komunikan) 

jika timbul kesamaan yang diinginkan maka akan terjadi komunikasi. 

Kesamaan pemikiran ini tentunya membutuhkan adanya hubungan yang 

saling berbagi atau sharing antara pengirim dengan penerima tersebut. 
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Beberapa peneliti juga banyak yang menjelaskan tentang 

pengertian komunikasi diantaranya yaitu menurut Hovland komunikasi 

adalah proses yang memungkinkan seseorang atau komunikator 

menyampaikan sebuah pesan (biasanya berupa lambang-lambang verbal) 

untuk mengubah atau menyamakan perilaku orang lain atau komunikan. 

Sedangkan Laswell mengatakan cara yang baik untuk menggambarkan 

komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai 

berikut: who says what in which channel to whom with what effect atau 

siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh 

bagaimana, jadi dapat dijelaskan bahwa komunikasi adalah proses di mana 

sebuah ide dipindahkan dari sumber kepada seorang komunikan dengan 

tujuan untuk mengubah tingkah laku mereka (Mulyana, 1993: 62). 

Wilburn Schram dalam teori komunikasinya menjelaskan bahwa 

sebuah komunikasi akan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh 

komunikator cocok dengan kerangka acuan (frame of reference), yang 

artinya penggabungan pengalaman dan pengertian (collection of 

experience and meanings) yang diperoleh komunikan (Effendy, 1999: 13)  

Sebuah komunikasi dikatakan efektif atau berhasil apabila pesan 

yang disampaikan oleh komunikator dapat ditangkap dan dipahami dengan 

sempurna oleh komunikan, komunikasi tidak hanya dilakukan secara 

verbal tetapi dapat dilakukan juga secara non verbal, contoh saja 

komunikasi secara verbal adalah kita berbicara, berpidato, forum diskusi, 

dan melalui musik pun kita dapat berkomunikasi, lalu dengan kita 
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mengedipkan mata dengan orang lain atau mengacungkan jempol, itu 

sudah merupakan sebuah komunikasi non verbal. 

Komunikasi yaitu proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan 

yang disampaikan melalui lambang-lambang tertentu dan mengandung 

sebuah arti, dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima 

pesan (Dapari, 1995: 67). Pengertian ini pada dasarnya menjelaskan bahwa 

sebuah proses komunikasi akan berjalan dengan baik apabila pesan yang 

disampaikan oleh komunikator kepada komunikan yang melalui media 

atau lambang-lambang tersebut tidak menemui hambatan. 

Secara sederhana komunikasi diartikan sebagai proses 

penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain. Orang yang 

menyampaikan pesan disebut komunikator, sedangkan orang yang 

menerima pesan disebut komunikan. Tujuan dari komunikasi adalah 

terciptanya pengertian yang sama antara kedua belah pihak yang 

melakukan komunikasi (Effendy, 1991: 9), jadi dalam hal ini proses 

komunikasi pada intinya menyamakan pesan yang disampaikan oleh 

komunikator kepada komunikan sehingga terjadinya singkronisasi dua 

arah yang baik. 

Sedangkan proses komunikasi oleh Hovland (1953: 188) (dalam 

Darwanto, 2007: 15) diartikan: “ the process by which an individual (the 

communicator) transmits stimuli (usually verbal symbol) to modify the 

behaviour of the individuals (communicates)“ dari penjelasan ini dapat di 

maknai bahwa suatu proses di mana seseorang menyampaikan lambang-
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lambang dalam bentuk kata-kata, dengan maksud untuk mengubah tingkah 

laku orang lain.  

Dari teori komunikasi yang dikemukakan oleh Hovland dapat di 

simpulkan bahwa sebuah proses komunikasi bertujuan untuk menyamakan 

pesan yang di transferkan oleh komunikator kepada komunikan melalui 

sebuah perkataan atau lambang-lambang tersebut. 

Sementara itu komunikasi yang dijelaskan oleh Jane Pauley (1999) 

adalah dalam proses komunikasi itu sendiri harus terdiri dari tiga 

komponen penting, yang pertama transmisi informasi, lalu yang kedua 

transmisi pengertian, dan yang terakhir harus menggunakan simbol yang 

sama. Komunikasi tidak akan berlangsung atau efektif apabila salah satu 

dari komponen tersebut tidak ada (Pauley dalam Mulyana dan Rahmat, 

1990: 7).   

 

b. Etnografi Komunikasi 

Pengertian etnografi adalah suatu kegiatan yang mendeskripsikan 

sebuah kebudayaan yang dianut oleh sekelompok masyarakat, dan pada 

prinsipnya etnografi tidak hanya mempelajari sekelompok masyarakat 

saja, tetapi lebih dari itu, pada dasarnya etnografi belajar dari masyarakat 

tersebut (Spradley dalam Marzali, 2006: 3). 

Jadi dapat dikatakan penelitian etnografi adalah sebuah penelitian 

yang memerlukan pendalaman terhadap apa yang akan diteliti, dan selama 
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dalam proses etnografi tersebut peneliti dengan objek dapat saling 

memahami dan mempelajari satu sama lain. 

Sementara itu model etnografi secara singkat menjelaskan bahwa 

penelitian ini adalah penelitian yang mendeskripsikan sebuah kebudayaan 

sebagaimana mestinya. Kajian ini hendaknya berupaya untuk meneliti 

peristiwa kultural yang membeberkan pandangan seorang subyek yang 

dijadikan objek studi, dalam hal ini peneliti akan berusaha memaparkan 

bagaimana subyek itu berpikir, hidup, dan berprilaku, dan tentu saja 

peneliti harus bisa memilih sebuah peristiwa yang jarang di amati oleh 

banyak orang serta mampu memilih sebuh hal-hal yang unik yang 

dihasilkan oleh subyek (Endraswara, 2006: 50). Dalam kasus ini peneliti 

akan berusaha memaparkan apa saja yang dilakukan oleh band Purgatory 

selaku sebagai objek penelitian, hal-hal yang perlu diteliti diantaranya 

bagaimana prilaku mereka dalam hal menjadi sebuah band metal Islam 

serta, bagaimana cara mereka berdakwah melalui musik metal tersebut. 

Penjelasan lain menjelaskan bahwa etnografi komunikasi adalah 

sebuah metode implikasi etnografi sederhana dalam pola komunikasi yang 

dianut oleh sebuah kelompok. Etnografi yang dijelaskan oleh Littlejohn 

dan Foss pada dasarnya melihat pada:  

1. Pola komunikasi yang digunakan oleh sebuah kelompok. 

2. Mendefinisikan semua kegiatan komunikasi ini ada untuk 

kelompok. 



15 
 

 
 

3. Kapan dan di mana anggota kelompok menggunakan semua 

kegiatan ini. 

4. Bagaimana kegiatan komunikasi menciptakan sebuah 

komunitas. 

5. Lalu keragaman kode yang digunakan oleh sebuah 

kelompok (Littlejohn dan Foss, 2009: 460). 

Tujuan dari penelitian etnografi pada dasarnya adalah untuk 

memahami sebuah pandangan hidup dari pandangan penduduk asli, seperti 

yang telah diungkapkan oleh Bronislaw Malinowski, bahwa pada dasarnya 

tujuan etnografi yaitu dapat mempelajari dan mengerti bagaimana 

pandangan penduduk asli tersebut, lalu bagaimana hubungan mereka 

dengan kehidupan yang mereka jalani, serta apa pandangan mereka terkait 

kehidupannya (Marzali, 2008: 3-4).  

Pemikiran lainnya terkait pengertian etnografi juga telah dijelaskan 

oleh Engkus Kuswarno pada hakikatnya etnografi merupakan suatu 

struktur ilmu pengetahuan yang terdiri dari teknik penelitian, teori 

etnografi dan berbagai macam olah deskripsi kebudayaan suatu masyrakat, 

jadi makna etnografi dapat dikatakan sebagai pemahaman yang terstruktur 

mengenai pola kebudayaan sekelompok individu serta perspektif sudut 

pandang peneliti terhadap hasil pemikirannya mengenai kebudayaan itu 

(Kuswarno, 2008: 32). 

Peletakan dasar-dasar antropologi modern yang di kemukakan oleh 

Spradley menjelaskan bahwa kajian utama penelitian etnografi yaitu 
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tonggak antropologi budaya, yang artinya pembelajaran studi etnografi 

sama halnya dengan mempelajari inti dari antropologi, khususnya 

antropologi sosial (Kuswarno, 2008: 32), jadi dapat dikatakan dasar dari 

studi etnogarfi berasal dari ilmu antropologi yang telah dikembangkan 

oleh para peneliti terdahulu. 

 

c. Komunikasi Islam 

Beberapa peneliti beranggapan bahwa teori sistem komunikasi 

Islam sudah sejak lama ada, tepatnya pada masa Nabi Muhammad SAW 

ketika itu Bilal sebagai muadzin mengkumandangkan adzan untuk pertama 

kalinya sejak Islam itu muncul, jadi jika benar adzan pertama itu 

merupakan tonggak lahirnya sistem komunikasi Islam, maka dapat 

diartikan bahwa komunikasi Islam itu selalu terikat dengan ajaran Islam 

serta berhubungan dengan perintah dan larangan Allah SWT, Al-Quran 

atau sunnah Nabi Muhammad SAW (Muis, 2001: 4-5).  

Melihat penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya 

proses komunikasi massa khususnya komunikasi Islam sudah ada sejak 

zaman kenabian. Oleh karena itu dimasa modern saat ini ilmu atau teori 

komunikasi Islam mempunyai peranan penting dalam proses kehidupan 

masyarakat yang semakin kompleks.  

Mengenai ilmu perspektif komunikasi terdapat dua kategori 

perspektif komunikasi yaitu yang pertama teori  komunikasi Islam dan 

yang kedua teori komunikasi pada umumnya (non-Islam, nonreligius). 
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Persamaan dari kedua teori ini adalah terletak pada etika dan norma yang 

berlaku di dalamnya, lalu perintah serta larangannya juga hampir sama. 

Sementara perbedaan dari dua teori ini yaitu sanksi serta pahala yang 

didapat. Pada teori komunikasi Islam berlatarbelakang Al-Quran dan 

Hadits. Komunikasi umum pada dasarnya mementingkan etika, tetapi 

pelanggaran atau sanksi yang diberikan hanya berlaku di dunia saja.  

Sedangkan sanksi atas pelanggaran pada teori komunikasi Islam berlaku 

sampai akhirat (Muis, 2001: 34). 

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan contoh dari teori 

komunikasi Islam yaitu dakwah-dakwah yang dilakukan oleh para mubaliq 

atau kyai dan semua perintah serta larangannya yang telah dituliskan pada 

Al-Quran dan Hadits, lalu teori komunikasi umum yaitu dapat dicontohkan 

dengan supremasi hukum yang dibuat oleh suatu lembaga dan hukum adat 

istiadat suatu kebudayaan masyarakat. 

Komunikasi Islam adalah sebuah proses komunikasi yang 

menjadikan nilai-nilai Islami sebagai muatan dari pesan yang disampaikan 

dan tata-cara serta perilaku dalam proses komunikasi itu sendiri pun 

berlandaskan pada kesantunan yang sesuai dengan etika Islami.  

Sebuah aktivitas komunikasi Islami memiliki basis kriteria 

aksiologis yang jelas. Prinsip-prinsip komunikasi Islam sudah tergariskan 

secara yuridis, yakni diturunkan dari dalil Al-Qur’an. Prinsip-prinsip itu 

antara lain; prinsip qaulan baligha (perkataan yang mendidik/bermanfaat), 

qaulan karima (perkataan yang baik), qaulan sadida (perkataan yang 
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benar),  qaulan maysura (perkataan yang baik dan disertai alasan yang 

rasional), qaulan ma’rufa (perkataan yang halus dan lemah lembut) (Ismi, 

Dian. 2013: hlm 43-47). 

 

d. Dakwah Islam  

1. Pengertian Dakwah 

Secara terminologis dakwah dapat diartikan sebagai kegiatan baik 

dalam bentuk lisan, tulisan ataupun perilaku yang dilakukan secara sadar 

dan terencana, dalam rangka untuk mempengaruhi orang lain, baik secara 

individual ataupun kolektif, agar timbul dalam dirinya suatu pengertian 

kesadaran, sikap, penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran agama 

sebagai pesan yang disampaikan padanya dengan tanpa unsur paksaan 

(Arifin, M. 1991: 6). 

Dakwah dalam kehidupan seorang muslim sangatlah penting karena 

dengan dakwah senantiasa kita sebagai umat manusia akan selalu diberi 

petunjuk dalam menjalani kehidupan, dan untuk memperoleh ridha Allah 

SWT sebagai umat yang terbaik, maka kita sebagai muslim harus 

menjalankan amar ma’ruf dan nahi mungkar. 

Pendapat lain mengatakan dakwah dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan yang bersifat mengajak, menyerukan, serta memanggil orang lain 

untuk patuh terhadap apa yang telah diatur dalam syariat Islam, selain itu 

dakwah juga harus terstruktur, terencana dan terevaluasi dengan baik. 

Sebuah dakwah yang disampaikan hendaknya mempunyai suatu hikmah 
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dibalik dakwah tersebut agar apa yang telah disampaikan mempunyai 

mempunyai nilai yang penting bagi para pendengar dan benar-benar harus 

mencapai target serta senantiasa dapat membebaskan umat manusia dari 

kejahiliahan, kekufuran dan kebodohan (AR, 2010:115-117). 

2. Metode Dakwah 

 Seperti yang telah disebutkan ada tiga metode dakwah yang 

relevan untuk disampaikan di masyarakat, yaitu dakwah bil lisan, dakwah 

bil kalam, dan dakwah bil hal. Dalam prakteknya saat ini, baru dakwah bil 

lisan yang sering dilakukan. Sementara dakwah bil kalam dan bil hal 

masih jarang dilakukan. Itulah sebabnya kualitas dakwah hingga kini 

masih tetap memprihatinkan (Daulay, 2001: 4). 

Metode dakwah bil lisan pada masa modern seperti ini banyak 

sekali dilakukan oleh para mubaliq atau ustadz dan ustadzah, apalagi 

dengan majunya ilmu pengetahuan teknologi seperti saat ini  serta media 

massa yang semakin berkembang pesat, banyak sekali para ustadz dan 

ustadzah yang berdakwah melalui televisi dan radio.  

Pada era globalisasi seperti saat ini, seharusnya dakwah yang 

efektif  haruslah mencakup “dakwah penyuluhan” atau dakwah bil hikmal 

hasanat (Q.S. Al-Nahl: 92), meskipun tidak memerlukan pendidikan 

keterampilan yang terlalu teknis. Ceramah-ceramah agama idealnya adalah 

ceramah-ceramah yang bertemakan kebutuhan nyata sosial ekonomi, tanpa 

meninggalkan aspek-aspek sakralisasi (Muis, 2001: 132-133). 
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Secara konvensional dan tradisional, dakwah bisa dilakukan 

dengan cara; ceramah, tanya-jawab/diskusi, mujadallah, percakapan 

intensif antar pribadi, demonstrasi, pendidikan dan pengajaran, dan 

kunjungan rumah/silaturahmi (Syukir, Asmuni: 1983). 

Namun dakwah juga bisa dilakukan lewat berbagai macam strategi 

dan media, salah satunya adalah lewat kesenian musik dan sastra, karena 

salah satu fungsi/nilai guna dari sebuah karya seni adalah sebagai 

peyampai sebuah ide/pesan.  

3. Lirik Lagu sebagai Media Dakwah 

Sebuah aktivitas dakwah itu tidak hanya bisa dilakukan di masjid, 

pengajian, kampus, forum diskusi dan semacamnya. Tetapi dakwah itu 

bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja karena berbagi suatu kebaikan 

tidaklah harus pada suatu tempat yang khusus. Jika perlu dakwah 

dilakukan di pemukiman kumuh, di studio musik, di pabrik-pabrik, di 

pedesaan dan di mana suatu kemiskinan itu tidak dapat terelakan (Daulay, 

2001: 5) 

Hal ini dapat dihubungkan dengan objek dari penelitian yang 

diteliti yaitu band Purgatory, dengan gaya metode dakwah mereka yang 

unik, yakni melalui musik metal mereka dapat berdakwah di mana saja, 

melalui panggung ke panggung mereka menebarkan suatu kebenaran 

tentang agama islam secara lantang, padat dan jelas. Bisa dikatakan bahwa 

secara metodologis, kegiatan dakwah Purgatory memakai media non 
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konvensional yakni lewat seni (lirik lagu
1
), karena salah satu fungsi dari 

kesenian adalah sebagai media di mana sebuah ide disampaikan pada 

konsumennya. 

  

e. Metal sebagai Budaya Populer 

Untuk memahami bagaimana keberadaan komunitas metal/ 

underground sebagai sub-budaya/ subkultur, maka terlebih dahulu akan 

dijelaskan pengertian dari budaya dan kebudayaan itu sendiri.  

Budaya atau kebudayaan dalam bahasa Belanda yakni cultuur dan 

dalam bahasa Inggris yaitu culture, pada dasarnya berasal dari kata Latin 

yaitu colere yang berarti mengerjakan, mengolah, mengembangkan serta 

menyuburkan terutama mengolah tanah atau bertani, dan jika dipandang 

dari sudut bahasa Indonesia maka kata budaya sendiri berasal dari bahasa 

sansakerta yaitu buddhayah, jika dalam bentuk jamak berasal dari kata 

buddhi yang berarti akal, jadi dapat simpulkan bahwa budaya adalah suatu 

daya dari budi yang terdiri dari cipta, karsa, dan rasa, jadi budaya adalah 

hasil dari cipta karsa, dan rasa tersebut (Widagdho, 1988: 18). 

Peneliti terdahulu yaitu Kroeber dan Klukhon (1950) dalam 

Soelaeman (1987: 11) memaparkan konsep budaya sebagai hal-hal yang 

perlu untuk diteliti dalam pendefinisiannya. Definisi tersebut adalah 

sebuah budaya pada dasarnya mempunyai bermacam pola, tingkah laku 

yang pasti, pemikiran, perasaan, serta reaksi yang peroleh, lalu dari 

                                                           
1 Lirik lagu adalah semacam  kalimat atau syair yang merepresentasikan ide sebuah lagu. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “lirik lagu” adalah syair/puisi yang dinyanyikan (KBBI, 

1990:528). 
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kelompok tersebut membuat sebuah simbol-simbol yang menyusun 

pencapaiannya secara otomatis, termasuk benda materi yang diwujudkan 

melalui pusat esensi budaya yang terdiri dari nilai-nilai dan tradisi cita-

cita. Singkatnya sebuah kebudayaan selalu berkaitan dengan ilmu budaya 

dasar, kaitan tersebut meliputi: penciptaan, penertiban, dan pengolahan 

nilai-nilai insani, yang di dalamnya terdapat usaha untuk senantiasa 

menjaga alam lingkungannya, baik fisik maupun sosial.  

Adapun ahli antropologi yang mendefinisikan budaya secara 

sistematis dan ilmiah adalah E.B taylor dalam Widagdho (1988:19) yang 

menulis dalam bukunya yang berjudul “Primitive Culture” bahwa budaya 

atau kebudayaan adalah kesatuan yang kompleks yang di dalamnya 

terkandung berbagai ilmu pengetahuan serta sebuah kebebasan yang 

didapat manusia sebagai anggota masyarakat, jadi dapat ditarik 

kesimpulan dalam  ilmu sosial budaya mempunyai arti yang luas, 

diantaranya keseluruhan dari prilaku dan hasil dari prilaku individu 

tersebut yang diatur oleh tata kelakuan yang biasanya diperoleh dengan 

belajar yang semuanya tersusun dalam kehidupan bermasyarakat. 

Sedangkan dalam studinya kebudayaan adalah sebuah studi yang 

berasal dari tingkah laku manusia, jika di dalam tingkah laku (behaviour) 

menjadi sebuah rutinitas (pattern of behaviour) maka gerak-gerik dapat 

diramalkan dan dipelajari (Brouwer, 1986:1). Kata kunci dari pengertian 

ini adalah sebuah kebudayaan itu pada dasarnya berasal dari sebuah 

tingkah laku manusia sehari-hari dalam sebuah lingkungan yang dibentuk 
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oleh sekelompok manusia itu sendiri yang membentuk sebuah kebisaan 

atau rutinitas, dari kebiasaan tersebut akan membentuk sebuah tatanan 

yang mengatur kehidupan manusia tersebut. 

Sementara J.P.H dryvendak dalam Widagdho (1988: 20) 

menjelaskan kebudayaan adalah berbagai kumpulan dari hasil jiwa 

manusia yang beraneka ragam dan berlaku dalam suatu masyrakat tertentu, 

jadi dapat disimpulkan bahwa kebudayaan pada intinya menitikberatkan 

pada segala sesuatu yang dibuat oleh manusia, baik itu bersifat kongkrit 

maupun abstrak.  

Posisi atau kedudukan seorang manusia dalam kebudayaan adalah 

sentral (penting), bukan sebagai orang, tetapi sebagai seorang pribadi 

(Bakker, 1984: 17), maksudnya sebagai seorang anggota kelompok suatu 

budaya hendaknya harus menyatu dengan kebudayaan tersebut dalam arti 

harus bersungguh-sungguh mengaplikasikan budayanya tersebut, dan 

perlu diingat bahwa sebuah budaya tidak akan bisa dicampur adukan 

dengan agama karena dari segi isi dan juga tatanannya berbeda satu sama 

lain.  

Pengertian budaya yang disampaikan oleh Koentjaraningrat adalah 

sekumpulan sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam 

rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan 

belajar, lalu E.B. Tylor menjelaskan budaya sebagai suatu keseluruhan 

yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, 
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moral, adat dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperolah 

manusia sebagai anggota masyarakat tersebut (Peorwanto, 2000: 54) 

Pada dasarnya budaya dan komunikasi merupakan dua unsur yang 

tidak dapat dipisahkan, keduanya saling terkait satu sama lain. 

Komunikasi selalu terikat oleh budaya karena budaya merupakan landasan 

komunikasi. Budaya tidak hanya bicara tentang kebiasaan-kebiasaan tetapi 

juga berbicara mengenai bagaimana sebuah komunikasi berlangsung serta 

bagaimana pesan itu disandikan. 

Sementara itu budaya dalam penjelasan lain adalah segala sesuatu 

yang yang pangkalnya berkaitan dengan keberbedaan (distinctiveness) 

kelompok-kelompok sosial yang memberikan mereka sebuah identitas. 

Jadi pada dasarnya setiap orang atau kelompok itu mempunyai produksi 

budaya yang berbeda antara satu dengan lainnya, dengan perbedaan itulah 

mereka dapat dikenali (Burton, 2008: 31). 

Sama halnya dengan metal, saat ini metal bukan saja dibatasi oleh 

sebuah genre tetapi ruang lingkupnya telah bertambah luas. Metal yang 

dulunya hanya dikategorikan sebagai cabang musik keras atau cadas dan 

cenderung non mainstream, sekarang telah menjadi subkultur budaya 

populer yang sedang menginvasi banyak orang terutama para remaja yang 

memang sedang mencari jati diri mereka. Keberadaan metal saat ini tentu 

saja telah mempengaruhi kehidupan masyarakat yang ada di ruang lingkup 

metal itu sendiri, karena dengan menganggap diri mereka itu metal secara 



25 
 

 
 

tidak langsung menampilkan identitas baru yang menjadikan mereka 

berbeda dengan yang lainnya. 

Sebuah kebudayaan atau budaya dapat dikatakan sebagai sebuah 

peradaban yang mengandung arti yang luas, diantaranya memahami 

perasaan sebuah bangsa yang kompleks, yang meliputi keprcayaan, ilmu 

pengetahuan, moral, seni, hukum, adat istiadat (kebiasaan), serta pengaruh 

yang lainnya diperoleh dari anggota masyarakat (Soelaeman, 1988: 10). 

Budaya dalam hal ini mempunyai arti bahwa sebuah kebudayaan itu di 

dalamnya terdapat hal yang sangat beragam, dan satu komponen dengan 

komponen lainnya akan saling berkaitan serta setiap masyarakatnya sangat 

memegang teguh ideologi yang disepakati. 

Suatu perbedaan selalu berkaitan dengan perbedaan sosial dan 

budaya, perbedaan dapat dikatakan sebagai unsur untuk membedakan 

keberbedaan suatu budaya bahkan identitas yang pada dasarnya berkaitan 

dengan anggota budaya,  hal ini menjelaskan tentang konsep yang menuju  

pada pemahaman tentang ciri diri dan kepemilikan kelompok yang dianut 

oleh anggota budaya dan yang ditingkatkan oleh konsumsi produk-produk 

budaya dan representasi melalui media (Burton, 2008: 34). 

Musik metal atau subkultur metal saat ini dapat dikategorikan 

sebagai budaya populer. Para ilmuwan sosial memberikan definisi untuk 

budaya populer (popular culture) berdasarkan distingsi atas budaya tinggi 

(high culture). Budaya tinggi bersifat adiluhung dan mayoritas sedangkan 

budaya popular bersifat banal/ profan dan minoritas. Budaya populer 
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bersifat inferior dan subordinan terhadap budaya tinggi. Budaya popular 

menciptakan ruang-ruang subkultural dimana orang-orang yang terlibat di 

dalamnya disatukan oleh persamaan dari sebuah “impian bersama” 

(Storey, John. 2001: hlm. 7-8).  

Budaya populer dianggap tidak memiliki nilai adiluhung, karena ia 

dipandang tidak terlahir dari suatu falsafah yang mendalam dan orientasi 

yang luhur, melainkan dari sekedar kegelisahan, keinginan akan 

kesenangan dan hal-hal banal lainnya. Bahkan ada yang menilai jika musik 

metal adalah sebuah eskapisme/ pelarian psikologis dari kehidupan dunia 

modern yang menghimpit. Musik metal dianggap sebagai bagian dari 

budaya popler karena karakteristik musiknya yang dianggap banal dan 

profan. 

Karakteristik relasional antara budaya populer dengan budaya 

tinggi bisa dijelaskan dengan formulasi lain, yakni teori subkultur. Teori 

ini memakai distingsi antara subkultur sebagai budaya kecil dengan 

masyarakat luas sebagai budaya besar (wider culture/parents culture).  

Subkultur adalah budaya dalam budaya. Ikatan dalam ikatan. 

Karena itu, subkultur selalu bersifat minoritas. Pada mulanya, teori 

subkultur pertama kali dikembangkan oleh para sosiolog di Chicago 

School of Sociology (CSS) pada dekade 60-an. Latar studi subkultur di 

sana berfokus pada kehidupan sosial urban dan deviasi-deviasi kultural 

yang terjadi di dalamnya (Allet, Nicola Faye: 2010: 87). Jadi, dalam 

penelitian awal para sosiolog Chicago School itu, subkultur selalu identik 
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dengan kehidupan urban di perkotaan, meskipun dalam konteks kekinian 

dan keindonesiaan, penyebaran subkultur—yang dalam hal ini subkultur 

metal, semakin luas wilayah penyebarannya, tidak hanya di perkotaan saja 

melainkan juga tersebar sampai ke wilayah pedesaan. 

Hubungan subkultur dengan budaya besar adalah hubungan 

resistan, di mana keberadaan subkultur adalah sebuah bentuk perlawanan 

dan deviasi atas nilai-nilai yang dipegang oleh kebudayaan besar 

(mainstream). 
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F. KERANGKA PEMIKIRAN 

Secara skematis, kerangka pemikiran dari penelitian skripsi ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN 

             ( Bagan no.1: Kerangka Pemikiran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikator: Band Purgatory 

yang berperan sebagai 

pengantar pesan dan mediator 

peristiwa komunikasi 

Proses komunikasi dan 

penyampaian pesan melalui 

berbagai metode, karakter dan 

bentuk media komunikasi. 

 

 

Musik metal, lirik  

lagu yang 

bertemakan nilai 

keislaman 

Groupweb “Mogerz” 

sebagai ruang 

diskusi keislaman 

Audien/ metalhead yang berperan sebagai 

komunikan yang dikenai pesan oleh 

komunikator/ band Purgatory 

Etnografi komunikasi sebagai 

metodologi dan pisau analisa untuk 

melihat bentuk-bentuk khas dari proses 

dan peristiwa komunikasi dakwah Islam 

dalam konteks kultur masyarakat 

Jakarta. 
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G. METODOLOGI PENELITIAN 

a. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di kediamana Bontie 

yang terletak di Ciledug Tangerang dan di kediaman Al di kawasan 

Bintaro. Akitfitas penelitian lapangan ini secara keseluruhan akan 

dilaksanakan selama bulan September 2013. 

 

b. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah 

metodologi penelitian kualitatif, untuk studi analisis yang digunakan 

adalah analisis etnografi. Secara alternatif, pendekatan kualitatif 

merupakan salah satu pendekatan yang secara primer menggunakan 

paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan konstrukstivist (seperti 

makna jamak dari pengalaman individual, makna yang secara sosial dan 

historis dibangun dengan maksud mengembangkan suatu teori atau pola) 

atau pandangan advokasi/ patisipatori (seperti, orientasi politik, isu, 

kolaboratif, atau orientasi perubahan) atau keduanya (Emzir, 2010: 28). 

Pada dasarnya penelitian ini mencoba untuk menjelaskan sebuah 

fenomena band Purgatory yang memainkan musik metal, mereka 

melakukan sebuah inovasi yang jarang dilakukan oleh kebanyakan band 

metal yang ada di Indonesia yaitu dakwah melalui musik metal. 

Sedangkan pengertian penelitian etnografi adalah serangkaian 

kegiatan yang mengumpulkan berbagai bahan keterangan data yang 



30 
 

 
 

dilakukan secara sistematik mengenai aktifitas, cara hidup sosial dan 

berbagai benda kebudayaan dari sesuatu masyarakat tersebut. Dalam hal 

ini peneliti justru akan banyak belajar dari objek yang diteliti, oleh sebab 

itu adanya sebuah pengamatan akan faktor penting dalam penelitian 

etnografi (Endraswara, 2006: 50).   

Metode etnografi merupakan sarana pencabangan poin-poin 

pandangan lokal, “data pengetahuan” keluarga dan masyarakat, sarana 

pengidentifikasian kategori pengalaman manusia yang bermakna dari 

pengalaman manusia yang tertutup dan pribadi (Emzir, 2010: 145). 

Sementara itu Engkus Kuswarno dalam penjelasannya bahwa etnografi 

komunikasi berhubungan dengan prilaku komunikasi yang berasal dari 

tiga aspek yang dimiliki oleh setiap individu sebagai mahluk sosial antara 

lain aspek linguistik, aspek kebudayaan, dan aspek interaksi sosial 

(Kuswarno, 2008: 18). Dengan demikian penelitian dengan menggunakan 

analisis etnografi komunikasi menjelaskan bagaimana sebuah kebudayaan 

terbentuk di dalam sebuah kelompok, dalam hal ini Purgatory melakukan 

dakwah Islam melalui subkultur metal yang terbentuk dari budaya populer. 
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c. Sumber Data 

Adapun untuk menunjang kelancaran dari penelitian ini, peneliti 

akan memaparkan sumber data berdasarkan dua kategori diantaranya 

adalah : 

 

a. Sumber Data Primer 

 Sumber data yang digunakan oleh peneliti di tempuh 

dengan dua cara diantaranya; yang pertama dengan observasi di 

lapangan hal ini terkait observasi saat Purgatory life perform 

dan observasi saat wawancara, lalu yang kedua dengan 

melakukan wawancara dengan beberapa informan yang telah 

ditentukan, dalam hal ini personil Purgatory menjadi informan 

utama penelitian. Informan yang di pilih oleh peneliti tentunya 

informan yang berkompeten dan tentunya mempunyai 

pengetahuan yang dalam terkait peristiwa/ fenomena dari 

kalangannya tersebut. Sumber pada data primer tentunya harus 

mempunyai pengalaman serta pengetahuan terkait dengan apa 

topik pembahasan yang diteliti.  

b. Sumber Data Sekunder 

 Adalah sumber data (kepustakaan) yang pada dasarnya 

tidak diperoleh dari informan ataupun luar informan. Data 

sekunder hanya digunakan untuk pelengkap serta memperkuat 

data. Sumber data sekunder ini meliputi; foto dokumentasi 
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Purgatory, video live perform Purgatory dan beberapa artikel/ 

dokumen terkait Purgatory (Creswell, 1998:118). 

 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data, 

ditempuh melalui tiga cara diantaranya: 

a. Observasi partisipan 

Observasi partisipan yaitu sutau metode tradisional yang 

dipakai dalam studi antropologi dan merupakan instrumen bagi 

peneliti untuk masuk ke dalam masyarakat atau objek yang 

akan ditelitinya (Kuswarno, 2008: 49). 

Hal yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan 

sumber data melalui observasi ini yaitu dengan melakukan 

pengamatan dilingkungan Puragtory yaitu dengan mengamati 

tingkah laku pada saat Purgatory live perform terutama 

mencermati bagaimana proses dakwah yang dilakukan, baik itu 

di dalam band atau (live perfrom) ataupun di luar band. 

Pada tahap observasi terdapat beberapa cara untuk 

mengamati  gejala-gejala yang dimiliki oleh objek penelitian, 

adapun cara-cara salah satunya; secara langsung (tanpa alat) 

atau secara tidak langsung (dengan alat) (Marzuki, 2002: 60). 

Dalam cara ini peneliti dapat mencari data dengan 

menggunakan alat seperti kamera atau mikrofon contoh pada 
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saat Purgatory life perform peneliti dapat menggunakan 

kamera untuk merekam apa saja yang dilakukan Purgatory di 

atas panggung. 

Beberapa alat yang digunakan oleh peneliti untuk 

menunjang proses observasi salah satunya yaitu menggunakan 

Mechanical devices atau alat-alat mekanik yaitu menggunakan 

peralatan seperti pesawat optik, kamera video, kamera photo, 

alat perekam, dan lain-lain. Tentunya yang akan dilakukan 

peneliti saat observasi yaitu dengan mengambil foto serta 

video pada saat band Purgatory life perform (Kartono, 1996: 

186).  

b. Wawancara mendalam 

Pada dasarnya wawancara yang efektif adalah wawancara 

yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki 

alternatif respon yang ditentukan sebelumnya (Kuswarno, 

2008: 54). Pada saat wawancara peneliti secara lugas 

menanyakan pertanyaan pada informan dan tidak harus terpaku 

pada daftar pertanyaan yang dibuat, lalu proses wawancara 

akan mengalir sesuai dengan respon atau jawaban sumber 

informan dan yang terpenting pada proses wawancara adalah 

dapat menggali informasi lebih dalam lagi dari informan. 

Wawancara etnografi dapat juga dilakukan pada saat 

peneliti melakukan observasi partisipan, tetapi sering kali juga 
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perlu melakukan wawancara khusus dengan beberapa 

responden, yang jelas wawancara etnografi yang baik adalah 

dalam penggunaan observasi partisipan, diharapkan peneliti 

menanyakan hal-hal yang berbau spontanitas (Kuswarno, 

2008: 55). Hal ini di lakukan peneliti di saat sebelum 

Purgatory live perform yaitu dengan melakukan sesi 

wawancara singkat kepada beberapa personil. 

c. Analisis dokumen 

Analisis dokumen dalam penelitian etnografi, sama halnya 

dengan mencoba menemukan gambaran mengenai pengalaman 

hidup atau peristiwa yang terjadi, beserta penafsiran subjek 

penelitian terhadapnya. Dokumen ini bisa berbentuk seperti 

klipping surat kabar, surat-surat pribadi, buku harian, 

kumpulan foto dan sebagainya (Kuswarno, 2008: 59). 

Pada penelitian ini analisis dokumen yang dapat dijadikan 

sumber data adalah memberitakan tentang Purgatory baik itu 

dari media massa ataupun artikel yang diperoleh dari informan 

dan pihak lain, lalu beberapa dokumentasi foto dan video 

Purgatory yang diperoleh dari informan dan pada saat 

melakukan observasi  
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e. Teknik Penentuan Informan  

Pada penelitian ini teknik penentuan informan menggunakan 

purposive (secara sengaja) yaitu teknik penentuan informan dengan 

melihat faktor-faktor tertentu secara spesifik, lalu dalam proses yang 

pertama harus menentukan informan/ sampel yang akan diambil, 

kemudian pemilihan informan dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan 

tertentu (Sugiyono, 2008: 85). 

Jadi pada penelitian ini peneliti sudah terlebih dahulu menentukan 

jumlah informan yaitu diantaranya Al dan Bontie sebagai personil 

Purgatory, penentuan diperoleh berdasarkan pengalaman, penguasaan 

terkait masalah yang diteliti dan tentunya berkompeten dalam bidang 

tersebut, dalam hal ini Al dan Bontie di pilih oleh peneliti sebagai 

informannya karena keduanya merupakan personil yang tahu seluk beluk 

awal mula berdirinya Purgatory. 

 

f. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data / Validitas Data  

Berdasarkan pengertiannya kata valid atau validitas merupakan alat 

pengukur yang dapat digunakan dengan baik untuk mengukur dengan tepat 

terkait gejala-gejala sosial tertentu, dalam hal ini validitas akan menemui 

kesulitan jika digunakan pada sebuah fenomena sosial, karena gejala sosial 

itu berisi hal-hal yang kompleks, majemuk dan saling terkait satu sama 

lain. Oleh sebab itu dalam penelitian ini diperlukan sebuah alat-alat 

pengukur majemuk yang berfungsi untuk mengukur unsur-unsur terkecil 
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dalam gejala prilaku individu, dan unsur-unsur kecil tersebut adalah item 

(Kartono, 1996: 111). 

Adapun teknik lain yang dapat digunakan yaitu, teknik triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu  

yang berada di luar data yang diperoleh, selain itu untuk keperluan 

pengecekan dan pembanding terhadap data tersebut (Kuswarno, 2008: 65). 

Dalam teknik pemeriksaan validitas data peneliti menggunakan teknik 

triangulasi sumber di mana peneliti akan melakukan pembandingan dan 

pengecekan kembali data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif (Moleong, 1989: 195). Beberapa langkah 

yang dapat ditempuh oleh peneliti dengan triangulasi sumber diantaranya; 

1. Membandingkan observasi di saat Purgatory life perform 

dengan hasil wawancara dengan informan (personil Purgatory) 

2. membandingkan apa yang di katakan khalayak umum/ 

masyarakat dengan apa yang dikatakan oleh informan secara 

pribadi 

3. membandingkan hasil wawancara dengan dokumen terkait hal 

yang berhubungan dengan Purgatory 

4. membandingkan keadaan dan perspektif individu dengan 

berbagai pendapat dan pandangan khalayak pada umumnya. 
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g. Teknik Analisis Data 

Pada proses analisis data di dalam sebuah penelitian etnografi pada 

dasarnya akan berjalan bersamaan dengan pengumpulan data, dan pada 

tahap analisis data tersebut terdiri dari upaya-upaya merangkum data, 

memilah data yang akan dipakai, menerjemahkan data, dan 

mengorganisasikan data, jadi pada tahap ini peneliti diharapkan dapat 

mengolah data-data mentah menjadi kesatuan data yang utuh dan 

terorganisir (Kuswarno, 2008: 67-68), sementara pada penelitian ini, 

peneliti diharapkan mengumpulkan dan mengorganisasikan data yang 

berupa hasil wawancara dengan beberapa personil Purgatory, lalu data 

observasi lainnya seperti dokumen ataupun catatan mengenai band 

Purgatory.  

Beberapa teknik analisis data dalam penelitian etnografi yang 

dikemukakan oleh Creswell diantaranya: 

1. Deskripsi  

Pada teknik ini peneliti diharuskan untuk mempresentasikan 

hasil penelitiannya dengan penggambaran objek penelitiannya 

secara detail. Adapun gaya penyampaian yang digunakan adalah 

day in the life, yang artinya peneliti menjelaskan secara 

kronologis dari seeseorang atau masyarakat, dengan merangkai 

alur cerita yang dapat membuat orang yang membacanya merasa 

tertarik ataupun penasaran dengan cerita tersebut. 
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Setelah data-data terkait wawancara ataupun hasil observasi 

mengenai band Purgatory yang dapatkan melalui narasumber, 

peneliti melakukan pendeskripsian atau menceritakan apa yang 

didapatkan dari data-data yang telah dikumpulkan. 

2. Analisis  

Pada tahap ini peneliti diharapkan mampu menjelaskan  

beberapa data yang akurat mengenai objek penelitiannya, hal ini 

dapat dilakukan melalui tabel, grafik, diagram, model yang 

menggambarkan objek penelitian, hal lain yang dapat dilakukan 

adalah melakukan perbandingan dengan objek yang diteliti 

dengan objek lain. Selain itu peneliti juga dapat mengkritisi 

hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 Data penelitian yang telah dituangkan di dalam rangkaian 

cerita, haruslah dianalisis kembali oleh peneliti dengan cara 

membandingkan objek peneltian yaitu band Purgatory dengan 

objek lain seperti band-band lainnya dalam hal ini band 

Tengkorak bisa digunakan sebagai bahan perbandingan karena 

band ini mempunyai konsep, visi, dan misi yang sama dengan 

band Purgartory 

3. Interpretasi 

Pada bagian ini merupakan tahap akhir dari analisis data 

peneltian. Di tahap ini peneliti harus memutuskan suatu 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, untuk itu kata 
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yang digunakan adalah orang pertama agar menguatkan bahwa 

hasil penelitian yang dilakukan adalah murni dari hasil 

interpretasinya (Kuswarno, 2008: 68). 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari suatu analisis yang 

dibuat oleh peneliti, yaitu membuat kesimpulan mengenai 

penelitian yang menjelaskan proses band Purgatory dalam 

melakukan dakwahnya melalui musik metal, dan tentunya hasil 

interpretasinya merupakan hasil karangan dari peneliti.  


