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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono (Sugiono, 2012: 11) penelitian deskriptif 

kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui variabel mandiri, 

baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. 

Menurut penulis metode kualitatif ini lebih tepat untuk penelitian ini, 

karena metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang 

mengutamakan penghayatan (verstehen). Metode kualitatif berusaha memahami 

dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam 

situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. 

 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian dilakukan 

di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dan Museum Sang Nila Utama yang terletak 

di Tangkerang Pekanbaru Jl. Jenderal Sudirman No.194, Tengkerang Tengah, 

Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Waktu penelitian dimulai dari bulan 

September 2017 sampai April 2018 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada 

untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap 
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(Prasetyo Irawan, 2004: 84-87). Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data 

primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang), hasil observasi terhadap 

suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang 

telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaann atau laporan-

laporan/dokumen peneliti yang terdahulu. 

 

3.4. Subjek Penelitian 

Subjek dalam konsep penelitian merujuk pada responden, informan yang 

hendak dimintai informasi atau digali datanya 

Menurut (Sanapiah Faisal, 2010: 109) istilah subjek penelitian menunjuk 

pada orang/individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (kasus) yang 

diteliti 

 Menurut Amirin (Muhammad Idrus, 2001: 91) merupakan seseorang atau 

sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan, sedangkan Suharsumi 

Arikunto (1989) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang 

tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam 

sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena 

pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian akan amati. 
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Dari batasan-batasan diatas, dapat diperoleh gambaran bahwa yang 

dimaksud subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan 

sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis menentukan bahwa seluruh pegawai Dinas 

Kebudayaan Provinsi Riau bidang UPT Museum Daerah Sang Nila Utama 

sebagai subjek penelitian. Penentuan subjek tersebut adalah berdasarkan teknik 

purposive sampling. 

Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random 

sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara 

menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga 

diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan penjelasan 

purposive sampling tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam 

menggunakan teknik sampling tersebut, yaitu non random sampling dan 

menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri. 

Tabel 3.1 Subjek Penelitian berdasarkan Teknik Purposive Sampling 

No Key Informan Jumlah 

1 Kepala UPT Museum 1 Orang 

2 Kasubbag TU 1 Orang 

3 Kasi Museum 1 Orang 

4 Staf 2 Orang 

Jumlah 5 Orang 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam 

penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang 

https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html
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digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada Unit Pelaksanaan Teknis 

(UPT) Museum Daerah Sang  Nila Utama yang penulis gunakan yaitu : 

1. Pengamatan Langsung atau Observasi 

Observasi atau yang sering disebut dengan pengamatan, 

meliputikegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek 

denganmenggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 2006:155). 

Dalampenelitian ini penulis melakukan observasi mengumpulkan 

informasidan data dengan mengamati langsung dilapangan yaitu di Museum 

Sang Nila Utama. 

2. Wawancara 

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung.(Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, 2009: 55). 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan 

informasi dengan ukuran sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab 

secara lisan pula. Wawancara ini bisa disebut juga dengan teknik komunikasi 

secara langsung dengan memperhatikan bahasa sesuai dengan tingkat 

pengetahuan responden (Rakhmat, 2009:88). Wawancara ditujukan kepada 

responden penelitian yaitu4 orang pegawai UPT Museum Sang Nila Utama 

dan 6 masyarakat yang terdiri dari:   

Tabel 3.2. Informan 

No Informan Jumlah 

1 Masayarakat yang telah mengunjungi Museum 2 Orang 

2 Masyarakat yang belum pernah berkunjung 2 Orang 

Jumlah 4 Orang 

 

 



 53 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang berasal dari kata document yang artinya barang-

barang tertulis. Suharsini (Arikunto, 2006:158). Dalam melaksanakan 

penelitian penulis juga menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, 

majalah, news letter, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan 

harian yang berada di areal Museum Sang Nila Utama. Dokumentasi penulis 

dalam penelitian ini adalah Buku Panduan Museum Sang Nila Utama dan 

Foto Kegiatan UPT Museum Sang Nila Utama.  

 

3.6. Analisis Data  

Setelah data diperlukan terkumpul kemudian dikelompokan berdasarkan 

kategorinya. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni 

dengan cara memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti 

berdasarkan uraian dan penjelasan yang didapat dari narasumber/ informan 

ataupun dokumentasi serta observasi yang dilakukan. 

 


