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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Strategi 

Strategi menurut Chandler dalam Rangkuti (2005; 4) adalah tujuan jangka 

panjang dari suatu organisasi serta pendayagunaan dan alokasi sumber daya yang 

penting untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Mintzberg, konsep strategi itu 

sekurang kurangnya mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah : 

1. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi 

secara rasional mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya 

2. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi 

perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi 

3. Sudut pemosisian yang dipilih organisasi saat memunculkan aktivitasnya 

4. Suatu perspektif menyangkut visi yang terintegrisasi antara organisasi 

dengan lingkungannya, yang menjadi tapal batas aktivitasnya 

5. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui 

para pesaing 

Strategi dapat berjalan apabila terdapat sesuatu yang mengatur strategi 

tersebut, yang biasanya disebut manajemen strategi. Menurut Nawawi 2005; 148 

(Risma Ambari Umah) manajemen strategi adalah usaha manajerial menumbuh 

kembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksploitasi tentang peluang yang 
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muncul guna untuk mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sesuai dengan misi 

yang telah ditentukan. 

Manajemen strategi menurut Poister, 2010 merupakan mengintegrasikan 

semua proses manajemen lainya dengan tujuan mengembangkan diri berdasarkan 

suatu pendekatan yang sistematis, rasional, dan efektif dalam menentukan tujuan-

tujuan objektif dari organisasi, kemudian mengaktualisasiaknnya, memantau, dan 

mengevaluasinya. 

Menurut Gregory G Dees manajemen strategi adalah kombinasi dari 3 

kegiatan analisis strategi, perumusan strategi, dan strategi implementasi. Adapun 

tujuan dari manjemen strategi yakni menciptakan efektifitass jangka panjang 

organisasi itu, didalam dua lingkungan, yakni pada suatu lingkungan kewenangan 

khusus ataupun cakupan aktivitas dari organisasinya.  

Dalam Hunger dan Wheelen 2004: 9-11 (Risma Ambari Umah) proses 

manajemen strategis meliputi empat elemen dasar :  

1.  Pengamatan lingkungan 

2.  Perumusan strategi 

3. Implementasi strategi 

4. Evaluasi dan pengendalian.  

Dalam menganalisis manajemen strategi terlebih dahulu diperlukan adanya 

analisis faktor lingkungan, yang terdiri dari analisis faktor lingkungan internal dan 

analisis faktor lingkungan eksternal. Dimensi internal dalam manajemen strategi 

adalah kondisi organisasi pada saat sekarang berupa kekuatan dan kelemahan yang 
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harus diketahui secara tepat untuk merumuskan rencana strategi yang berjangka 

panjang. Kondisi internal tersebut perlu dianalisis untuk diketahui keadaannya secara 

tepat. Faktor lingkungan internal antara lain tentang Sumber Daya Manusia (SDM) 

dari segi kuantitatif dan kualitatif, teknologi termasuk sarana dan prasarana, sistem 

penganggaran dan prediksi anggaran yang tersedia, sikap dan komitmen manajemen 

puncak dan lain-lain.  

Sedangkan dimensi lingkungan eksternal pada dasarnya merupakan analisis 

terhadap lingkungan sekitar organisasi yang mencakup lingkungan operasional, 

lingkungan nasional dan lingkungan global (internasional), yang mencakup berbagai 

aspek atau kondisi seperti kondisi sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, 

kependukukan, kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi, adat istiadat, 

agama dan lain-lain (Nawawi, 2005: 157-158). 

2.2 Minat  

Minat merupakan gambaran sifat dan ingin memiliki kecendrungan tertentu. 

Minat juga diartikan sebagai kecendrungan hati yang tinggi terhadap sesuatu dan 

keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Minat bukan bawaan dari lahir 

melainkan ciptakan atau dibina dan tumbuh agar terasa sehingga menjadi kebiasaan. 

(Pudjiono, Yoyok, http://media.diknas.id/media/) 

Aiken mengungkapkan defenisi minat dikutip dalam Kania Rianthi (2010) 

yaitu sebgai kesukaan terhadap suatu kegiatan melebihi kegiatan yang lainnya. 

Menurut Stiggins, minat merupakan salah satu dimensi dari aspek afektif yang 

banyak berperan dalam kehidupan seseorang, sesuatu benda atau kegiatan. 

http://media.diknas.id/media/
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Minat merupakan daya motivasi yang mendorong atau memaksa manusia 

untuk melakukan sesuatu didalam hidupnya. Minat menunjukan kecendrungan 

individu untuk terlibat asyik dalam suatu pengalaman dan terus melanjutkan 

kecendrungan individu untuk terlibat asyik dalam suatu pengalaman dan terus 

melanjutkannya, yang pada tingkat tertentu membantu seseorang menentukan pilihan 

di antara sekian pilihan yang ada. ( Mardjiono, 1991 : 8-9  dalam Kania Rianthi ) 

Crow and Crow dalam Kania Rianthi (2010) mengungkapkan defenisi minat 

erat hubungannya dengan dorongan dalam manusia (human drives), motivasi 

(motives), dan respon emosional (emotional responds). Seseorang menaruh minat 

terhadap sesuatu, mempunyai dorongan yang kuat untuk melakukan aktivitas yang 

dapat memuaskan keinginannya dalam mencapai suatu tujuan. Dorongan yang 

timbul ini disebut motivasi. (Ibid, 1991: 11) 

Secara umum minat dapat diartikan sebagai suatu kecendrungan yang 

menyebabkan sesorang berusaha mencari atau mencoba aktivitas-aktivitas dalam 

bidang tertentu. Minat juga diartikan sebagai sikap positif terhadap aspek-aspek 

lingkungan.  Ada juga yang memperhatikan minat sebagai kecendrungan yang tetap 

untuk memperhatikan dan menikmati suatu aktivitas disertai dengan rasa senang. 

(Meichati, 1972 dalam Kania Rianthi 2010) mengartikan minat adalah perhatian 

yang kuat, intensif dan menguasai individu secara mendalam untuk tekun melakukan 

aktivitas. 
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2.3 Pelayanan  

Menurut undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu 

pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat 

memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran 

ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan 

lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan 

pada pemerintahan dan administrasi publik. Pelayanan pelanggan merupakan 

pemberian kepada konsumen untuk mencapai kepuasan. Pelayanan pelanggan 

meliputi aktivitas untuk memberikan kegunaan waktu dan tempat termasuk 

pelayanan pratransaksi, saat transaksi dan setelah transaksi. Pelayanan ini merupakan 

salah satu faktor menentukan keberhasilan usaha khusus jasa. Kualitas pelayanan 

adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus 

dikerjakan dengan baik. (J.Supranto.2006:226).  

Terdapat lima faktor dominan atau penentu kualitas pelayanan jasa kelima 

faktor dominan tersebut diantaranya yaitu: (Tjiptono, 2011:59)  

1. Berwujud (Tangibles), yaitu berupa penampilan fisik, peralatan dan 

berbagai materi komunikasi yang baik.  

2. Empati (Empathy), yaitu kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih 

peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan. Misalnya 

karyawan harus mencoba menempati diri sebagai pelanggan. Jika 

pelanggan mengeluh maka harus dicari solusi segera, agar terjaga 

hubungan harmonis, dengan menunjukan rasa peduli yang tulus. Dengan 
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cara perhatian yang diberikan pegawai dalam melayanai dan memberikan 

tanggapan atas keluhan para konsumen. 

3. Cepat tanggap (Responsiveness), yaitu kemauan dari karyawan dan 

pengusaha untuk membantu pelanggan jasa dengan cepat serta mendengar 

dan mengatasi keluhan konsumen. Dengan cara keinginan para pegawai 

dalam membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap, 

kemampuan memberikan pelayanan dengan cepat dan benar, kesigapan 

para pegawai untuk rumah pada setiap konsumen, kesigapan para 

pegawai untuk bekerja sama dengan konsumen. 

4. Keandalan (Reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai 

yang dijanjikan, terpercaya dan akurat, serta konsisten. Contoh dalam hal 

ini antara lain, kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan yang 

terbaik, kemampuan pegawai dalam menangani kebutuhan konsumen 

dengan cepat dan benar, kemampuan organisasi dalam memberikan 

pelayanan yang baik sesuai dengan harapan konsumen.  

5. Kepastian (Assurance), yaitu berupa kemampuan karyawan untuk 

menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah 

dikemukakan kepada konsumen. Contoh hal ini antara lain, pengetahuan 

dan keterampilan pegawai dalam menjalankan tugasnya, pegawai dapat 

diandalkan, pegawai dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen, 

pegawai memiliki keahlian teknis.   
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2.4 Museum 

Museum menurut International Council Of Museums (ICOM) adalah sebuah 

lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan 

perkembangannya, terbuka untuk umum, memperoleh, merawat, menghubungkan, 

dan memamerkan artefak-artefak perihal jati diri manusia dan lingkungannya untuk 

tujuan-tujuan studi, pendidikan dan rekreasi. 

Sedangkan museum menurut Peraturan Permerintah No. 19 tahun 1995 Pasal 

1 ayat 1 adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan 

pemanfaatan benda-benda  bukti materil hasil budaya manusia serta alam dan 

lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan 

budaya bangsa (Rahardjo, 2011: 161). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:601) museum atau gedung 

yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut 

mendapat perhatian umum, seperti peninggaian sejarah, seni dan ilmu, tempat 

menyimpan barang kuno:  

1. ABRI museum tempat memamerkan benda-benda yang pernah 

dipergunakan oleh ABRI dulu perang masa lalu. 

2. Sejarah museum tempat memamerkan benda-benda bersejarah 

(menggambarkan peristiwa sejarah) 

Pembangunan museum mempunyai beberapa tujuan. Tujuan museum 

menurut Kotler dan Kotler dalam Rahardjo (2011: 161) adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan jumlah pengunjung 
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2. Membangun keanggotaan 

3. Memperbanyak koleksi yang relevan 

4. Merancang pameran dan program yang dapat menarik pengunjung 

dariberbagai kelompok masyarakat 

5. Memperluas jangkauan fungsi pendidikan 

6. Mengembangkan fasilitas 

7. Meningkatkan pelayanan kepada pengunjung 

8. Meningkatkan bantuan dana 

9. Menghilangkan defesit oprasional 

Jenis- jenis museum, museum yang terdapat di Indonesia dapat dibedakan 

melaui beberapa jenis klasifikasi yakni sebagai berikut : 

1. Jenis museum berdasarkan koleksi yang dimiliki, yaitu terdapat dua jenis : 

a.  Museum Umum, museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti 

material manusia dan atau lingkungannya yang berkaitan dengan 

berbagai cabang seni, disiplin ilmu dan teknologi. 

b. Museum Khusus, museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti 

material manusia atau lingkungannya yang berkaitan dengan satu cabang 

seni, satu cabang ilmu atau satu cabang teknologi. 

2. Jenis museum berdasarkan kedudukannya, terdapat tiga jenis : 

a.  Museum Nasional, museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan 

benda yang berasal, mewakili dan berkaitan dengan bukti material 
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manusia dan atau lingkungannya dari seluruh wilayah Indonesia yang 

bernilai nasional. 

b. Museum Propinsi, museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan 

benda yang berasal, mewakili dan berkaitan dengan bukti material 

manusia dan atau lingkungannya dari wilayah propinsi dimana museum 

berada. 

c.  Museum Lokal, museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda 

yang berasal, mewakili dan berkaitan dengan bukti material manusia dan 

atau lingkungannya dari wilayah kabupaten atau kotamadya dimana 

museum tersebut berada 

Fungsi Museum, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 : 

dalam Pedoman Museum Indoneisa,2008. Museum memiliki tugas menyimpan, 

merawat, mengamankan dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar 

budaya. Dengan demikian museum memiliki dua fungsi besar yaitu : 

1. Sebagai tempat pelestarian, museum harus melaksanakan   kegiatan 

sebagai berikut : 

a.  Penyimpanan, yang meliputi pengumpulan benda untuk menjadi koleksi, 

pencatatan koleksi, sistem penomoran dan penataan koleksi. 

b. Perawatan, yang meliputi kegiatan mencegah dan menanggulangi 

kerusakan koleksi. 
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c.  Pengamanan, yang meliputi kegiatan perlindungan untuk menjaga koleksi 

dari gangguan atau kerusakan oleh faktor alam dan ulah manusia.  

2. Sebagai sumber informasi, museum melaksanakan kegiatan pemanfaatan 

melalui penelitian dan penyajian:  

a. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan kebudayaan nasional, ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

b. Penyajian harus tetap memperhatikan aspek pelestarian dan 

pengamanannya. 

2.5 Wisatawan 

Pengertian pengunjung atau visitor menurut The International Union of 

Office Travel Organization (IUOTO) dan World Tourism Organization (WTO) 

adalah seseorang yang melakukan perjalanan ke negara lain selain negaranya di luar 

tempat kediamannya dengan tujuan utama kunjungan selain alasan untuk melakukan 

kegiatan yang menghasilkan upah 

Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata, sedangkan 

pengertian wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan 

tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati 

objek dan daya tarik wisata (Undang-Undang No.9 Tahun 1990). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 

Pengertian wisatawan masih sama dengan pengertian sebelumnya, sedangkan 

pengertian wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 
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pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang 

dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

Menurut Pitana 2005 (dalam Risma Ambari Umah 2014) jenis wisatawan 

khususnya untuk pariwisata Internasional adalah sebagai berikut : 

1. Traveller, yaitu orang yang melakukan perjalanan antara dua atau lebih 

lokalitas. 

2. Visitor, yaitu orang yang melakukan perjalanan ke daerah yang bukan 

merupakan tempat tinggalnya, kurang dari 12 bulan, dan tujuan 

perjalanannya bukanlah untuk terlibat dalam kegiatan untuk mencari 

nafkah, pendapatan, atau penghidupan di tempat tujuannya. 

3. Tourist, yaitu bagian dari visitor yangb menghabiskan waktu paling tidak 

satu malam atau dua puluh empat jam di daerah yang dikunjungi (WTO, 

1995). 

Menurut Smith (dalam Risma Ambari Umah 2014) menjelaskan bahwa 

wisatawan adalah orang yang sedang tidak bekerja, atau sedang berlibur dan secara 

sukarela mengunjungi daerah lain untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Jadi dapat 

disimpulkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan, wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Daya 

tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang 

berupa keanekaragaman kekayaan alam budaya dan hasil buatan manusia yang 

menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 
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2.6 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pengunjung 

Adapun faktor yang mempengaruhi minat pengunjung museum dalam Risma 

2014 adalah : 

1. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang museum sehingga kurang 

diminati. 

2. Kurangnya perhatian dari pemerintah atau dinas. 

3. Museum hanya sebagai gallery. 

4. Museum hanya dikunjungi oleh kalangan pelajar. 

5. Belum maksimalnya pelayanan yang diberikan pegawai museum terhadap 

pengunjung. 

2.7 Pandangan Islam Terhadap Museum 

Dalam bahasa Arab museum di sebut mathaf (اللمتف), sedangkan peninggalan 

dalam bahasa arab adalah aatsarun (اثار). Jadi dapat diartikan museum adalah tempat 

peninggalan sejarah oleh orang-orang terdahulu. Konsep  peninggalan sejarah dalam 

Al-Qur’an adalah untuk mempelajari sunnah, yakni kebiasaan-kebiasaan atau 

ketetapan Allah dalam masyarakat, sehingga tidak mengalami perubahan manusia. 

Pada konsep ini manusia diharapkan dapat memperhatikan bagaimana kesudahan 

orang-orang terdahulu, sehingga mereka dapat mengambil pelajaran dari tingkah 

laku dan perbuatan orang-orang terdahulu melalui pengamatan langsung, penelitian 

peninggalan sejarah, atau media-media yang lain.  
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Dari perjalanan ini dapat diketahui berbagai peninggalan umat terdahulu. 

Diantara mereka itu ada yang memperoleh kejayaan dan ada pula yang mengalami 

kerugian, penderitaan, kesengsaraan akibat kerusakan atau bencana yang menimpa 

mereka. Ada juga yang beriman dan taat beribadah kepada Allah, tetapi ada pula 

yang kafir, munafik, dan fasik. Orang-orang yang ditimpa bencana itu kebanyakan 

orang-orang yang musyrik. 

Surat Thaha Ayat ke 99  

                             

Artinya: “Demikianlah kami kisahkan kepadamu (Muhammad) sebagian dari berita-

berita penting yang telah lalu, dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu dari 

sisi kami suatu peringatan (Al-Qur’an)”. 

Kata  (   نَقُص ) naqushshu terambil dari kata (  نَقُص ) qashsha yang dari segi 

bahasa artinya mengkisahkan/menceritakan. Kisah adalah upaya mengikuti jejak 

peristiwa yang benar-benar terjadi atau imajinatif, sesuai dengan urutan kejadiannya 

dan dengan jalan menceritakannya satu episode atau episode demi episode. Kata 

-pada ayat ini yang dimaksud adalah Al (ِذْكر) dzikron yang berasal dari kata (ِذْكًرا)

Qur’an, karena memang Al-Qur’an adalah peringatan, sehingga Al-Qur’an dikenal 

pula dengan nama adz-Dzikr. 

  Surat Ali Imron ayat ke 137 
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Artinya: “ Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah, karena itu 

berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang 

mendustakan (pesan-pesan Allah)”.   

Ayat ini berisi tentang perintah untuk memperhatikan bagaimana keadaan 

orang-orang terdahulu dan kesudahan mereka. Sesungguhnya telah berlalu sebelum 

kamu sunnah-sunnah, yakni hukum-hukum kemasyarakatan yang tidak mengalami 

perubahan. Sunnah tersebut antara lain adalah “yang melanggar perintah-Nya dan 

perintah Rasul-Nya akan binasa, dan yang mengikuti-Nya akan berbahagia”. Yang 

menegakkan disiplin akan sukses. Hari-hari kekalahan dan kemenangan silih 

berganti dan lain-lain. Sunnah-sunnah itu ditetapkan Allah demi kemaslahatan 

manusia, dan itu semua dapat terlihat dengan jelas dalam sejarah dan peninggalan 

umat-umat terdahulu, melalui bacaan atau pelajaran sejarah, karna itu, berjalanlah 

kamu di bumi untuk melihat bukti-buktinya dan perhatikanlah untuk mengabil 

pelajaran bagaimana kesudahan buruk yang dialami orang-orang yang mendustakan 

pesan-pesan Allah. Ini, yakni pesan-pesan yang dikandung oleh semua ayat-ayat 

yang lalu atau Al-Qur’an secara keseluruhan adalah penerangan yang memberi 

keterangan dan menghilangkan kesangsian serta keraguan bagi seluruh manusia 

Menurut Al-Qur’an ada empat fungsi sejarah bagi kehidupan manusia yang 

terangkum dalam surat Huud: 120, yaitu : 

1. Sejarah berfungsi sebagai  peneguh hati 

2. Sejarah berfungsi  sebagai pengajaran 

3. Sejarah berfungsi sebagai peringatan 
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4. Sejarah sebagai sumber kebenaran. 

2.8 Defenisi Konsep 

Adapun defenisi konsep dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Strategi menurut Chandler dalam Rangkuti (2005; 4) adalah tujuan jangka 

panjang dari suatu organisasi serta pendayagunaan dan alokasi sumber 

daya yang penting untuk mencapai tujuan. 

b. Minat merupakan kecendrungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

menikmati suatu aktivitas disertai dengan rasa senang. (Meichati, 1972) 

mengartikan minat adalah perhatian yang kuat, intensif dan menguasai 

individu secara mendalam untuk tekun melakukan aktivitas. 

c. Pelayanan menurut Undang-Undang No 25 tahun 2009 yaitu pelayanan 

publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat 

memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan 

kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, 

meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber 

daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan 

administrasi publik. 

d. Museum menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 

(1) adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan 

pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam 

dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian 

kekayaan budaya bangsa. 
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e. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan, Pengertian wisatawan masih sama dengan pengertian 

sebelumnya, sedangkan pengertian wisata adalah kegiatan perjalanan 

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 

mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan 

pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi 

dalam jangka waktu sementara. 

2.9 Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan unsur-unsur yang memberikan bagaimana 

cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui 

indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut. 

Secara teoritis menurut Hatch dan Farhady (2006:38) mengatakan bahwa 

variabel dapat diartikan sebagai atribut seseorang atau objek yang dasar dalam 

penelitian beserta objek yang mempunyai variasi antara satu objek dengan objek 

lainnya. Sedangkan menurut Arikunto (2002:94) mengatakan variabel adalah sebagai 

sebuah konsep seperti halnya laki-laki dalam jenis kelamin, maksudnya yaitu adalah 

sebuah titik awal atau tanda dari apa yang ingin dilakukan. 

Kemudian berdasarkan dari pendapat-pendapat diatas dapat dirumuskan 

bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau objek dari sifat apa yang ingin 

kita teliti yang merupakan keinginan yag mempunyai variasi tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.  
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Tabel 2.1 Variabel dalam Indikator 

Variabel Indikator Sub Indikator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Kerja 

Peningkatan 

Minat 

Pengunjung 

Museum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sosialisasi  1. Dialog interaktif melalui 

media cetak 

2. Kampanye permuseuman 

3. Pameran museum se-

Sumatera dan se-Indonesia 

4. Pembuatan katalog, brosur, 

kalender, buku panduan 

museum 

5. Pembuatan souvenir 

museum 

6. Publikasi museum  

2. Pengembangan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lomba cerdas cermat 

kebudayaan tingkat SMP 

se-Provinsi Riau 

2. Lomba karya ilmiah tingkat 

SLTA 

3. Pelatihan pemandu museum 

4. Pembuatan vitrin dan 

lighting museum 

5. Pemilihan duta museum se-

Provinsi Riau dan Nasional 

6. Pendalaman nilai-nilai 

budaya melalui koleksi 

museum 

7. Penyempurnaan tata pamer 
 

3. Perawatan 1. Pemeliharaan koleksi 

museum 

2. Perawatan koleksi museum 

3. Registrasi dan inventaris 

koleksi museum 

4. Survey data koleksi 
 

 

 

 

Sumber : Program Kegiatan UPT Museum Daerah Sang Nila Utama Tahun 2016 
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2.10 Penelitian Terdahulu 

Pada dasarnya penelitian ini sudah diteliti sebelumnya yang dilakukan: 

a. Risma Ambari Umah Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014 dengan judul: 

Strategi Museum Perjuangan Kota Yogyakarta dalam 

Meningkatkan Minat Pengunjung. Berdassarkan hasil penelitian diatas dapat 

disimpulkan bahwa : 1. Museum Perjuangan mempunyai beberapa strategi untuk 

menarik minat pengunjung, yaitu: promosi lewat media masa, Field Study, Travel 

Dialog, kemah budaya, Museum Masuk Sekolah, Lomba untuk anak sekolah, 

pameran keliling, pameran temporer, piket harian petugas teknis, penambahan 

fasilitas penunjang dan Museum Perjuangan Expo. 2. Faktor pendukung dan 

penghambat strategi meliputi: strengths, weaknesess: opportunities, threats. 

b. Fadillah Rahman universitas Universitas Mulawarman dengan judul Upaya 

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Paser Dalam Meningkatkan Minat 

Membaca Masyarakat di Perpustakaan Umum Kabupaten Paser. Berdasar 

penelitian diatas menyimpulkan beberapa upaya Kantor Perpustakaan dan Arsip 

Daerah dalam meningkatkan minat membaca masyarakat di Perpustakaan Umum 

Kabupaten Paser belum berjalan lancar yaitu ketersediaan koleksi buku yang 

lengkap dan penyediaan fasilitas yang memadai. Sedangkan untuk kegiatan 

publikasi, sosialiasi dan pelayanan kepada pengunjung sudah berjalan namun 

belum maksimal karena adanya hambatan. 

c. Kania Rianthi Universitas Indonesisa tahun 2010 dengan judul skripsi 

Peningkatan Minat Membaca Anak Melalui Dongeng Studi Kasus di Perpustakaan 
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Pustaka Kelana Rawamangun. Berdasarkan hasil penelitian, anak yang gemar 

mendengarkan mengdongeng memiliki minat membaca yang cukup baik. 

Sehingga kegiatan ini harus terus dikembangkan dan dilakukan secara rutin 

diperpustakaan. 


