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BAB III  

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis data, 

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisa data. 

III.1 Lokasi Penelitian dan Waktu 

Untuk penelitian ini penulis melakukan penelitian di Museum Daerah Sang 

Nila Utama jalan Sudirman Pekanbaru Provinsi Riau . Waktu penelitian penulis pada 

November tahun 2016. 

III.2 Jenis Penelitian 

Menurut Sugiono (2003: 11) jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui ini 

variable mandiri baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. 

Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa peningkatan minat 

pengunjung pada Museum Daerah Sang Nila Utama Pekanbaru Provinsi Riau.  

III.3 Jenis Data  

Jenis dan sumber data yang penulis perlukan : 

1. Data Primer 

Jenis data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah oleh penulis yang 

bersumber dari objek penelitian yaitu para responden yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 
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2. Data sekunder 

Yaitu data yang sudah ada pada pihak museum yang diperoleh dari Museum 

Daerah Sang Nila Utama Pekanbaru, seperti jumlah kunjungan pengunjung, 

sejarah Museum Daerah Sang Nila Utama Pekanbaru, struktur organisasi, 

jumlah koleksi, dan jenis pelayanan serta fasilitas yang disediakan. 

III.4 Populasi Dan Sampel 

1.  Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, 

benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa 

sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu 

penelitian. (Margono, 2004). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh pegawai di lingkungan UPT museum daerah Sang Nila 

Utama, yang berjumlah 22 orang. 

Tabel  III. 1 Populasi 

No Populasi  Jumlah 

1 Kepala UPT Museum 1 Orang 

2 Kasubbag TU 1 Orang 

3 Kasi Museum 1 Orang 

4 Staf 19  Orang 

Jumlah 22 Orang  
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2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, 

dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambul dari 

populasi (Sugiono, 2007:91). Adapun teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel terhadap peningkatan minat pengunjung di Museum 

Daerah Sang Nila Utama yaitu purposiv sampling dan sampling insidental. 

Purposiv adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Sedangkan sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau secara insidental 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Adapun sampel 

yang diambil yaitu berjumlah 4 orang. 

Tabel  III. 2 Sampel 

No Key Informan Jumlah 

1 Kepala UPT Museum 1 Orang 

2 Kasubbag TU 1 Orang 

3 Kasi Museum 1 Orang 

4 Staf 1 Orang 

Jumlah 4 Orang 
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III.5  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan masalah 

yang ada pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Museum Daerah Sang Nila 

Utama Pekanbaru. Penulis mengunakan teknik pengumpulan data: 

1. Observasi 

Yaitu sebagai teknik  cara pengambilan data denngan menggunakan mata 

tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. (Nazir, 

2003: 175). Penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek 

yang diteliti. 

2. Wawancara 

Menurut Moleong (2010: 187) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan petunjuk 

umum. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat 

kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu 

ditanyakan secara berurutan (semi struktur).  Adapun yang akan 

diwawancarai adalah 4 orang pihak museum dan 6 masyarakat yang terdiri 

dari : 
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Tabel III.3 Informan 

No Informan Jumlah 

1 Pengunjung Museum 3 orang 

2 Masyarakat yang tidak berkunjung 3 orang 

Jumlah  6 Orang 

 

3. Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis 

dokumen- dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain 

tentang subjek. Penulis mencari data berupa arsip. 

III.6 Analisis Data 

Setelah data diperlukan terkumpul kemudian dikelompokan berdasarkan 

kategorinya dan disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya data tersebut dianalisis 

secara deskriptis kualitatif yakni dengan cara memberikan gambaran secara umum 

mengenai variabel yang diteliti berdasarkan uraian dan penjelasan. 


