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BAB III  

METODOLOGI 

 Gambaran Umum 

Museum R.A. Kartini merupakan sebuah museum yang terletak di Jalan Gatot 

Subroto No. 8, Kutoharjo, Rembang. Museum R.A. Kartini menyimpan banyak 

benda peninggalan Kartini semasa hidupnya di Rembang. Museum menempati 

bangunan seluas 1.526 m2 dengan luas keseluruhan 19.306 m2  yang dahulu 

merupakan rumah Dinas Bupati, pada tahun 2010 diserahkan sepenuhnya oleh 

Bupati H. Moch Salim untuk kepentingan museum. Museum R.A. Kartini didirikan 

pada 21 April 1967. Pada awal dibuka museum hanya seluas kamar yang ditempati 

R.A. Kartini sehingga pada awalnya disebut Museum Kamar Pengabadian R.A. 

Kartini. Saat ini nama museum bernama Museum R.A. Kartini, bangunannya masih 

berdiri kokoh meskipun menempati bangunan lama berarsitektur Jawa-Eropa. 

Tujuan didirikannya museum adalah untuk mengenang jasa perjuangannya dengan 

memamerkan koleksi benda-benda bersejarah peninggalan R.A. Kartini dan 

keluarga. 

Museum R.A. Kartini terdiri dari 11 ruangan yang memiliki fungsinya 

masing-masing. Salah satu ruangan bernama Ruang Habis Gelap Terbitlah Terang 

yang berisi kata-kata bijak Kartini yang juga merupakan seorang sastrawan. 

Ruangan lainnya yaitu Ruangan Koleksi Buku dan Perpustakaan yang berisi surat-

surat yang pernah ditulis oleh Kartini, Buku Habis Gelap Terbitlah Terang dan 

Tafsir Quran dalam bahasa jawa.  



51 
 

 

Gambar 3.1 Buku Habis Gelap Terbitlah Terang 

 

Gambar 3.2 Ruang Habis Gelap Terbitlah Terang 

 Metodologi  Pengumpulan Data  

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan 

kuantitatif. Pengambilan data kualitatif dengan wawancara dan kuantitatif dengan 

kuesioner (Yusuf, 2010, hlm 53). Menurut Yusuf (2010, hlm 328) Penelitian 

kualitatif adalah penelitian dengan mencari pemahaman terhadap suatu fenomena 
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yang terjadi dengan terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti 

mengumpulkan data dengan bertahap kemudian menyimpulkan sesuatu yang 

didapatkannya dengan narasi. Penelitian ini bersifat naratif dan holistik. Tujuan 

penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban atas fenomena yang ada 

melalui prosedur ilmiah. 

 Sedangkan penelitian kuantitatif menurut Yusuf (2010, hlm 58) adalah 

penelitian yang dilakukan secara terstruktur dan formal dengan memandang 

tingkah laku dan realitas sosial serta dapat diukur. Penelitian ini menggunakan 

instrumen yang valid dan reliabel serta dengan menyajikan analisis statistik. 

Penelitian kuantitatif lebih berorientasi pada pengujian atau pembuktian hipotesis 

hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. 

3.2.1.   Wawancara 

Pengambilan data dilakukan oleh penulis dengan mewawancarai dua narasumber, 

yaitu Ibu Retna Dyah Radityawati, S.S., selaku Kepala Seksi Sejarah Museum dan 

Purbakala dan Ibu Reni selaku pemandu wisata Museum R.A. Kartini di Rembang. 

Wawancara dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang 

adalah untuk mendapatkan informasi seputar museum tersebut, sedangkan 

wawancara dengan pemandu wisata bertujuan untuk mendapatkan informasi 

mengenai kondisi museum di lapangan. 

Informasi seputar Museum R.A. Kartini didapat dengan melakukan 

wawancara pada Senin 3 September 2018 yang bertempat di Kantor Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata. Sedangkan wawancara dengan pemandu wisata 
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dilakukan pada hari yang sama dan bertempat di Museum R.A. Kartini. Peneliti 

juga melakukan wawancara dengan pengunjung museum yang berjumlah empat 

orang. 

3.2.1.1. Proses Wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Wawancara dilakukan terhadap Ibu Retna Dyah Radityawati, S.S., untuk 

mendapatkan data mengenai Museum R.A. Kartini. Wawancara dilakukan 

di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pada hari Senin 3 September 

2018. Ibu Retna menjelaskan bahwa Museum R.A. Kartini dikelola 

langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu oleh Kepala Seksi 

Sejarah Museum dan Purbakala. 

Ibu Retna menjelaskan bahwa menurut beliau idealnya sebuah 

museum adalah  memiliki Kepala Museum, namun saat ini Museum R.A. 

Kartini tidak memiliki kepala museum, melainkan dikelola langsung oleh 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Beliau menambahkan bahwa untuk 

dapat menjadi sebuah museum yang representatif, yang pertama harus 

dibenahi adalah struktur organisasinya, seperti museum sebaiknya memiliki 

kepala museum sendiri. Selain itu museum ada baiknya dibuka seluruhnya 

untuk destinasi wisata, namun saat ini masih ada bangunan kantor-kantor 

pemerintahan disekitar museum. Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

sudah memiliki rencana untuk membuat Museum R.A. Kartini sepenuhnya 

menjadi destinasi wisata, seperti mengubah kantor-kantor pemerintahan 

disekitar museum menjadi tempat penjualan souvenir dan menjadikannya 
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sebagai tempat pagelaran seni dan budaya. Karena menurut beliau museum 

merupakan tempat untuk membangkitkan memori cerita lama sehingga 

ketika pengunjung memasuki museum mereka selain mendapatkan 

informasi mengenai Kartini juga bisa merasakan bagaimana keadaan ketika 

zamannya. 

 

Gambar 3.3 Wawancara bersama Ibu Retna Dyah Radityawati, S.S. 

Ibu Retna menjabarkan bahwa pengunjung yang menjadi target 

adalah anak-anak sekolah. Pada bulan April atau menjelang peringatan Hari 

Kartini, banyak pegunjung yang berdatangan terutama dari kalangan anak-

anak sekolah, wisatawan lokal dan mancanegara. Selain itu masyarakat 

yang datang pada akhir pecan kebanyakan adalah keluarga yang memang 

sengaja mengajak anak-anaknya untuk berkunjung ke museum.   
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Tabel 3.1 Data Pengunjung 

 

 

 

Gambar 3.4 Museum R.A. Kartini di Rembang 

   Museum R.A. Kartini sendiri ada didua lokasi berbeda yaitu di 

Kabupaten Rembang dan Kabupaten Jepara, keduanya memiliki koleksi 

yang berbeda. Museum R.A. Kartini di Jepara banyak menyimpan koleksi 

berupa foto-foto, buku, dan surat-surat koleksi lain yang berhubungan 

dengan sejarah Kabupaten Jepara. Sedangkan Museum R.A. Kartini di 

Rembang banyak menyimpan barang-barang Kartini, buku, foto-foto, dan 

tulisan-tulisan Kartini. Ibu Retna menambahkan bahwa koleksi yang berada 
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di Museum R.A. Kartini di Rembang sebagian besar masil orisinal, seperti 

bangunan museum. Bangunan museum menempati bangunan lama berupa 

rumah dinas Bupati Rembang yang kini sepenuhnya dijadikan museum.  

 

Gambar 3.5 Pintu Masuk Museum R.A. Kartini di Rembang 

 

Gambar 3.6 Museum R.A. Kartini di Jepara 

 Menurut beliau dengan adanya perbedaan lokasi museum ini, 

masyarakat setempat pun memiliki perbedaan pendapat mengenai Kartini. 

Menurut masyarakat Jepara, Kartini tidak bahagia setelah menikah dengan 

Bupati Rembang. Sedangkan menurut masyarakat Rembang, di Rembang 

Kartini bahagia karena suaminya mendukung sepenuhnya perjuangannya 

untuk memperjuangkan emansipasi wanita. Salah satunya adalah dengan 

didirikannya sekolah kartini yang bertujuan agar kartini dapat mengajar dan 
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membagikan ilmu yang dimilikinya. Selain itu dengan dua museum yang 

berbeda lokasi, menurut beliau jika masyarakat hanya mengunjungi satu 

museum saja pemahaman mereka mengenai sejarah Kartini hanya setengah, 

tentu saja seharusnya mereka mengunjungi kedua museum tersebut agar 

pemahamannya mengenai Kartini menjadi lebih utuh. 

 Ibu Retna juga berharap agar kedepannya museum R.A. Kartini bisa 

berada di lokasi yang sama agar masyarakat bisa mengunjungi kedua 

museum tanpa harus menempuh lokasi yang berjauhan. 

3.2.1.2 Wawancara dengan Pemandu Wisata Museum 

Wawancara dengan Pemandu Wisata Museum, Ibu Reni. Wawancara 

dilakukan pada hari Senin 3 September 2018 bertempat di Museum R.A. 

Kartini. Wawancara dengan Pemandu Wisata Museum bertujuan untuk 

mendapatkan data berupa keadaan di lapangan mengenai Museum R.A. 

kartini. Ibu Reni merupakan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di 

Rembang yang sekaligus bertugas sebagai Pemandu Wisata Museum R.A. 

Kartini. 

 

Gambar 3.7 Wawancara dengan Pemandu Wisata Museum 
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 Ibu Reni menjelaskan bahwa, museum paling ramai adalah pada 

bulan April karena menjelang peringatan Hari Kartini. Selain bulan April, 

pada akhir pekan pengunjung yang datang pun cukup ramai. Wisatawan 

yang berkunjung ke museum tidak hanya dari wisatawan lokal, melainkan 

juga ada wisatawan yang berasal dari mancanegara. Pada bulan April, 

museum paling ramai dikunjungi oleh anak-anak sekolah dalam rangka 

peringatan Hari Kartini. 

 Ibu Reni juga mengungkapkan bahwa mayoritas pengunjung yang 

datang memiliki kebiasaan untuk berswafoto. Beliau mengungkapkan 

bahwa, pengunjung paling tertarik ketika berada di Ruang Kamar 

Pengabdian R.A. Kartini, yaitu ruangan yang dahulu dipergunakan sebagai 

ruang kamar pribadi R.A. Kartini ketika menjadi permaisuri. Di ruangan itu 

terdapat koleksi berupa tempat tidur, meja rias, kebaya berwarna hitam yang 

merupakan baju kebesaran seorang permaisuri dan juga terdapat lukisan 

potret R.A. Kartini. 

3.2.1.3 Wawancara dengan Pengunjung Museum 

Wawancara dengan pengunjung museum dilakukan di Museum R.A. 

Kartini pada hari Senin 3 September 2018. Wawancara dengan pengunjung 

museum dilakukan untuk mengetahui respon pengunjung setelah 

berkunjung ke Museum R.A. Kartini. Wawancara dilakukan kepada 

pengunjung museum berjumlah 4 orang. 2 diantaranya merupakan orang 

Rembang dan 3 orang lainnya bukan berasal dari Rembang (2 orang 
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pengunjung perempuan berasal dari Rembang dan Pati. 2 orang pengunjung 

laki-laki merupakan Santri yang berasal dari Pekalongan dan Pati). 

 

Gambar 3.8 Wawancara dengan Pengunjung Museum 

 

Gambar 3.9 Wawancara dengan Pengunjung Museum 

 Dari wawancara yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa 3 

orang pengunjung yang bukan merupakan warga Rembang belum pernah 

berkunjung ke Museum R.A. Kartini. Keempat pengunjung memang 

sengaja untuk berkunjung ke Museum dengan keperluan untuk melihat 

koleksi museum. Setelah mengunjungi museum, mereka mengaku 

mendapatkan ilmu baru mengenai sejarah R.A. Kartini, namun yang 

menjadi kekurangannya adalah kurangnya informasi berupa caption pada 

karya sehingga membuat mereka kesulitan untuk memahami menganai 
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barang peninggalan tersebut. Setelah berkunjung pun mereka memberikan 

pendapat yang sama bahwa mereka ingin berkunjung ke museum R.A. 

Kartini pada lain waktu. Mereka pun setuju jika wisatawan yang berkunjung 

ke Rembang, destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan untuk dikunjungi 

adalah Museum R.A. Kartini. 

 Keempat pengunjung tersebut berharap kedepannya Museum R.A. 

Kartini dapat memiliki koleksi yang terus bertambah dan meningkatkan 

fasilitas yang ada, agar nantinya Museum R.A. Kartini dapat menjadi 

museum yang sangat diminati oleh wisatawan untuk dikunjungi.  

3.2.1.4   Kesimpulan Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata, Pemandu Wisata, serta pengunjung museum dapat disimpulkan 

bahwa pihak pengelola dan pengembang museum telah melakukan berbagai 

usaha untuk tetap membuat museum R.A. Kartini menjadi museum yang 

representatif. Dibalik itu ada kendala yang dihadapi oleh pengelola seperti 

kurangnya kerjasama antara pengelola museum di Jepara membuat 

pengelolaan museum berjalan masing-masing. Selain itu awareness 

masyarakat untuk mengunjungi museum masih rendah, hal ini diperkuat 

oleh pernyataan bahwa pihak museum secara berkala mengundang siswa 

sekolah untuk berkunjung ke museum. Harapannya museum R.A. Kartini 

dapat dikelola oleh satu pihak saja demi pengelolaan dan pengembangan 

yang sama antara kedua museum tersebut.   
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3.2.2   Focus Group Discussion (FGD) 

FGD dilakukan terhadap 8 orang warga Rembang dengan rentang usia 20 – 50 

tahun, untuk mendapatkan data mengenai Museum R.A. Kartini. FGD dilakukan di 

salah satu rumah warga bernama Ibu Anik. FGD dilakukan pada hari Senin, 3 

September 2018. FGD dilakukan dengan peserta 8 orang warga Rembang dengan 

latar belakang pekerjaan yang berbeda. 

 

Gambar 3.10 FGD bersama 8 orang warga Rembang 

 FGD dilakukan untuk mengetahui pandangan dan pendapat warga Rembang 

mengenai Museum R.A. Kartini Rembang. Selain itu untuk mengetahui bagaimana 

perkembangan Museum R.A. Kartini Rembang menurut warga Rembang. Dari 

hasil FGD didapatkan kesimpulan bahwa, peserta FGD setuju jika mereka akan 

merekomendasikan Museum R.A. Kartini sebagai destinasi pertama yang harus 

dikunjungi ketika ada teman atau saudaranya yang berkunjung ke Rembang. 

Sebagian besar diantara mereka menjawab, sebelum mengunjungi destinasi wisata 

yang lainnya lebih baik datang ke Museum R.A. Kartini karena warga Rembang 

(Peserta FGD) sangat membanggakan Kartini sebagai pahlawan yang pernah 

menjadi bagian dari Kabupaten Rembang, meskipun sebenarnya Kartini berasal 
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dari Kabupaten Jepara. Namun dengan menikah dengan Bupati Rembang dan 

beliau banyak membuat tulisan yang berhubungan dengan perjuangannya, 

membuat warga Rembang menganggap bahwa Kartini juga merupakan pahlawan 

dari Rembang. 

 Peserta FGD mengungkapkan bahwa koleksi di Museum juga terus 

bertambah. Menurut mereka, hal tentu akan membuat pengetahuan pengunjung pun 

terus bertambah mengenai sejarah R.A. Kartini selama di Rembang. Mereka juga 

mengungkapkan bahwa, dengan belum adanya cinderamata menyebabkan 

pengunjung museum kurang memiliki kenangan bahwa mereka pernah berkunjung 

ke Museum R.A. Kartini. Menurut peserta FGD, cinderamata juga dapat berfungsi 

sebagai media untuk mempromosikan Museum R.A. Kartini. Peserta FGD juga 

berharap nantinya agar Museum R.A. Kartini bisa menjadi destinasi wisata utama 

bagi wisatawan ketika berada di Rembang dan sekaligus dapat lebih mengenalkan 

sejarah perjuangan R.A. Kartini ketika telah menjadi seorang permaisuri. 

3.2.2.1   Kesimpulan FGD 

Bedasarkan hasil FGD didapatkan hasil bahwa masyarakat Rembang 

menilai bahwa museum R.A. Kartini merupakan salah satu destinasi yang 

perlu untuk dikunjungi. Peserta FGD mengutarakan pendapat yang sama 

jika mereka merasa bangga bahwa Kabupaten Rembang pernah menjadi 

saksi perjuangan pahlawan emansipasi wanita, R.A. Kartini meskipun R.A. 

Kartini bukan berasal dari Rembang, melainkan Jepara. Harapan peserta 

FGD adalah kedepannya museum R.A. Kartini dapat semakin 
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meningkatkan sarana, fasilitas, dan terus melakukan penelitian dan 

pencarian terhadap barang-barang peninggalan R.A. Kartini agar dapat 

mengenalkan sejarah R.A. Kartini lebih dalam lagi. 

3.2.3 Kuesioner 

Kuesioner dilakukan dengan metode random sampling, dengan penentuan jumlah 

sampel dengan Rumus Slovin. 

 ! = #
$%&.() 

Diketahui: 

N= populasi jumlah penduduk usia produktif (15-40 tahun) di Indonesia 

berjumlah 124.834.564 jiwa 

e= derajat ketelitian (0.11) 

Dijawab: 

! = 124834564
1 + 124834564	3	1,21	3	1067 

! = 124834564
1 + 1510499,2249 

S = 82.6 

Jumlah sampel yang dibutuhkan untuk kuesioner sebanyak 82 responden 

Dilakukan kepada responden yang tinggal di luar Kabupaten Rembang, untuk 

mendapatkan data mengenai Museum R.A. Kartini. Responden dalam kuesioner ini 

adalah masyarakat yang tinggal di wilayah Kota Tangerang dan DKI Jakarta. Dari 

penelitian melalui kuesioner didapatkan kesimpulan berupa: 
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Gambar 3.11 Hasil Kuesioner 

Dari pertanyaan berikut sebagian besar responden tidak mengetahui dimanakah 

lokasi Kabupaten Rembang. 

 

Gambar 3.12 Hasil Kuesioner 

Sebagian besar responden menjawab bahwa mereka belum pernah mengunjungi 

Rembang, sebagian menjawab pernah melewatinya dan yang lainnya menjawab 

belum pernah kesana. 
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Gambar 3.13 Hasil Kuesioner 

Ketika diajukan pertanyaan mengenai destinasi wisata pilihan, 39% responden 

menjawab mereka lebih memilih utuk berwisata kuliner. Hal ini dikarenakan 

mereka ingin mencicipi makanan khas daerah daripada berwisata ke tempat 

lainnya. 27,6% responden menjawab mereka memilih untuk berwisata ke Museum 

R.A. Kartini dengan alasan karena mereka belum pernah dan tertarik untuk 

mengetahui sejarah Kartini. 

 

Gambar 3.14 Hasil Kuesioner 
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Dari pertanyaan tersebut, setengah dari responden (51,4%) tidak mengetahui 

dimana lokasi museum R.A. Kartini. 32,4% menjawab hanya mengetahui lokasi 

museum berada di Jepara. Dan lainnya menjawab mengetahui kedua museum dan 

museum hanya berada di Rembang.  

3.2.3.1   Kesimpulan Kuesioner 

Berdasarkan hasil kuesioner didapatkan hasil bahwa sebagian besar 

responden (51,4%) tidak mengetahui keberadaan museum R.A. Kartini dan 

sebanyak 32,4% responden hanya tahu jika museum R.A. Kartini berada di 

Jepara. Responden menjawab bahwa museum merupakan objek wisata 

pilihan kedua dibandingkan berwisata kuliner. 

3.2.4 Studi Eksisting 

Setelah mengumpulkan data melalui wawancara, fdg dan kuesioner, penulis juga 

melakukan studi visual mengenai promosi-promosi yang dilakukan museum. 

 

Gambar 3.15 Studi Eksisting Papercutting 
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Gambar 3.16 Studi Eksisting Visual 

 Berdasarkan studi eksisting yang dilakukan oleh penulis mengenai 

papercutting, penulis menemukan berbagai teknik pembuatan papercutting seperti 

chinese papercutting maupun layering. Selain itu penulis melakukan studi eksisting 
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melalui tampilan visualnya didapatkan hasil berupa, museum membuat visual 

promosi sesuai dengan benda yang dipamerkan dan tema museum. Selain itu visual 

juga menampilkan gambar berupa benda koleksi, maupun ilustrasi. Promosi juga 

menggunakan headline berupa kalimat tanya dan hidden fact.  

 Metodologi  Perancangan  

Dalam melakukan perancangan, Landa (2016, hlm 13) menyatakan bahwa terdapat 

beberapa metode perancangan dalam merancang promosi, yaitu:  

1. Research 

Pada tahap ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung dan 

melakukan wawancara kepada narasumber terkait informasi mengenai 

Museum R.A Kartini Rembang. 

2. Strategy 

Penulis membuat mindmapping untuk menemukan big idea dan 

menggabungkan dengan insight yang didapat dari proses wawancara. 

3. Idea Generation 

Penulis mulai merancang berdasarkan big idea yang dimiliki dan membuat 

brainstorming untuk menemukan gaya visual yang sesuai dalam perancangan 

promosi.  



69 
 

4. Art Directory and Copy 

Tahap ini penulis membuat desain berdasarkan big idea dan ide kreatif lain 

yang didapat dari brainstorming dalam menemukan gaya visual yang sesuai. 

Penulis membuat beberapa alternative desain sebelum menjadi desain akhir. 

5. Implementasi 

Setelah membuat desain, kemudian mengaplikasikannya ke dalam media-

meda pendukung yang telah ditentukan berdasarkan riset sebelumnya. Pada 

akhir pengerjaan, dilakukan proses produksi dengan mempertimbangkan 

material yang sesuai. 

6. Assessment and Stewardship 

Penulis melakukan peninjauan ulang atas solusi desain yang telah dibuat untuk 

mengetahui kekurangan dan kelebihannya. 

3.2.2 Perancangan Copywriting 

Landa (2016, hlm 148) Copywriting merupakan proses pembuatan teks yang dapat 

mempengaruhi target. Dalam penjualan, copywriting dapat sebagai senjata untuk 

menarik minat pembeli. Menurut Bisoyi, Barua dan Guha (2013, hlm 2) 

perancangan copywriting meliputi: 

1. Understanding the Brief. Panduan penulis untuk membuat copywriter dan 

menetapkan konteks konunikasi. 
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2. Decontructing the Brief. Mempelajari panduan dan arahan yang telah 

diberikan sebelumya. Copywriter menjawab dan menetukan siapa yang diajak 

bicara dana pa yang dihasilkan. 

3. Adsorbing the Proposition. Ringkasan mengenai apa yang harus dikatakan 

oleh klien kepada audience untuk mencapai apa yang diinginkan. 

4. The Creative Leap. Dimulainya proses kreatif perancangan copywriting. 

Copywriter menemukan cara yang menarik dan mudah diingat untuk 

berkomunikasi dengan audiens. 

5. The Communication Idea. Ide untuk membangun komunikasi dengan audiens, 

menciptakan pesan yang mudah diingat  dan menarik. 

6. The Communication. Setelah mendapatkan ide, copywriter membuat 

komunikasi dan menyediakan elemen untuk komunikasi dalam berbagai 

bentuk dan media. 

 


