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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi  Pengumpulan Data 

Dalam perancangan tugas akhir penulis menggunakan metode pengumpulan data 

hybrid (campuran) dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. 

Adapun instrumen data kualitatif yang dipakai oleh penulis melalui wawancara, 

yaitu dengan pihak institusi yang menjadi mandatory kampanye, Museum MACAN 

(Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara). Museum MACAN 

(Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara) merupakan sebuah 

museum karya seni yang terletak di wilayah Jakarta dengan menyediakan akses 

publik koleksi seni modern dan kontemporer yang signifikan dan terus berkembang 

dari Indonesia dan seluruh dunia.  

Memiliki misi untuk berdidikasi mendukung pendidikan interdisipliner dan 

pertukaran budaya, lembaga ini menawarkan program publik dengan program 

pameran yang dinamis. Museum MACAN menempatkan diri menjadi platform 

penting bagi seniman lokal dan internasional untuk menyajikan karya kepada 

masyarakat global dengan suguhan karya baru oleh seniman demi memperluas 

perspektif tentang seni kontemporer di dan di luar Indonesia. Museum MACAN 

juga menawarkan peluang pengembangan profesional bagi seniman, kurator dan 

profesional muda yang berfokus pada seni rupa untuk membangun energi ekologi 

seni Indonesia yang maju. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan 

museologist/ praktisi museum serta penulis buku dibalik pilar-pilar museum yaitu 

bapak Dr. Kresno Yulianto Soekardi, S.S., M.Hum. untuk memperdalam objek 
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kajian riset penulis yang akan berfokus kepada perilaku pengunjung yang 

berinteraksi dengan karya yang dipamerkan oleh museum. Metode observasi 

dilakukan pula oleh penulis untuk dapat meninjau lebih lanjut mengenai perilaku 

pengunjung serta tata aturan yang berlaku di museum. 

Focus Group Discussion  juga dipilih oleh penulis sebagai instrumen yang 

diambil, mengumpulkan 7-8 orang dengan latar belakang yang berbeda diharapkan 

dapat memunculkan opini publik baru yang dapat di diskusikan mengenai topik 

yang diambil yaitu “Art Museum – Etiquette”. Penulis juga melakukan metode 

pengumpulan data kuantitatif dengan menggunakan instrumen kuesioner yang 

disebarkan kepada responden laki-laki dan perempuan, memiliki ketertarikan di 

bidang seni dan museum dengan cakupan wilayah JABODETABEK. 

3.1.1. Wawancara Nina Hidayat (Head of Communications Museum 

MACAN) 

Penulis melakukan wawancara kepada head of communication pihak Museum 

MACAN yang dilakukan pada hari jumat 15 Maret 2019 bertempat di gedung AKR, 

Coffee Lab, Jakarta Barat. Pada kesempatan tersebut penulis mendapatkan banyak 

informasi terkait aktivitas kegiatan Museum MACAN yang berdiri sejak tahun 

2017 dengan komitmen untuk membuka aksesibilitas secara luas terhadap 

masyarakat indonesia untuk dapat menikmati karya seni di Museum MACAN 

dengan tidak merasa terintimidasi dan menyuguhkan sebuah pengalaman yang 

menyenangkan dengan beragam konteks pameran yang dihadirkan di dalam 

museum. Sayangnya masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memiliki 

wawasan yang cukup luas mengenai kehadiran karya seni di Museum MACAN, 
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serta masih terdapat minimnya aksesibilitas masyarakat untuk dapat menikmati 

karya seni di Museum MACAN – Khususnya dalam hal ini mendorong Museum 

MACAN untuk memperlebar demografis pengunjung yang beberapa tahun 

belakangan di dominasi oleh usia produktif remaja, dewasa muda sampai dewasa 

dengan intensitas kunjungan 350.000 pengunjung per tahun yang memiliki porsi 

besar pelajar. Untuk itu Museum MACAN mengadakan program publik yang dapat 

meningkatkan aksesibilitas kunjungan & tingkat pengetahuan masyarakat 

mengenai karya seni yang menjadi fokus Museum MACAN untuk dapat 

mengarahkan masyarakat menjadi peduli akan seni dan melihat seni sebagai sesuatu 

yang berharga untuk diapresiasi. 

Pengapresiasian masyarakat sekarang suduah cukup membaik namun masih 

dibutuhkan lebih banyak lagi masyarakat yang peduli akan seni, dan memandang 

seni. Berdiri dibawah payung Yayasan Museum MACAN, badan non-profit 

Museum MACAN memiliki unit usaha MACAN shop yang dibawahi oleh PT 

GALERI MUSEUM MACAN dengan menghadirkan beragam hasil karya seniman/ 

crafters untuk meningkatkan daya tarik pengunjung serta sebagai medium 

pengunjung untuk mengapresiasi karya seni dengan membeli karya. 

 Menurut Nina Hidayat pembentukan program publik berkenaan dengan 

konteks pengapresiasian karya seni dalam ruang lingkup museum khususnya 

Museum MACAN masih perlu ditingkatkan khususnya dalam pengkomunikasian 

program publik itu sendiri. Medium informasi program publik mengenai etiket 

dalam kegiatan mengapresiasi karya seni belum sepenuhnya disadari oleh 

pengunjung museum. Dalam praktiknya peranan pengunjung untuk mengapresiasi 
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karya seni di museum sangatlah penting, karena kehadiran museum adalah sebagai 

bagian dari masyarakat dan titik temu antara karya seni dengan masyarakat. Dalam 

kunjungan di Museum MACAN ditemukan banyak pengunjung yang 

mengapresiasiakan karya seni dengan beragam respon terutama melalui sosial 

media yang secara tidak langsung menjadi media promosi organik Museum 

MACAN. Menurut Nina Hidayat etiket dalam mengapresiasi karya seni di museum 

dapat berlaku di semua karya seni, khususnya karya yang memiliki umur lama 

dengan treatment khusus karena sensitif, karena setiap karya memiliki instruction 

tersendiri dari masing-masing seniman untuk ditangani oleh konservator museum. 

Hal ini masih belum banyak disadari oleh sebagian pengunjung yang berkunjung 

ke Museum MACAN khususnya mentalitas pengunjung serta museum habit 

disebagian masyarakat tidak diperhatikan lebih dalam. Hal ini dianalogikan dengan 

kunjungan ke restoran atau hotel, walaupun sudah membayar dengan harga yang 

ditentukan bukan berarti bisa berperilaku semena-mena, “we pay for the 

experience” sama seperti objektifitas museum untuk menawarkan pengalaman 

yang menyenangkan dalam Museum MACAN menurut Nina Hidayat. 

 

Gambar 3.1. Foto Kegiatan Wawancara dengan Nina Hidayat 15/03/2019 
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3.1.2. Wawancara Dr. Kresno Yulianto Soekardi, S.S., M.Hum. 

(Museologist/ Pengamat Museum) 

Untuk melengkapi data penelitian penulis melakukan wawanca lebih dalam dengan 

salah seorang musologist/ pengamat museum yaitu bapak Dr. Kresno Yulianto 

Soekardi, S.S., M.Hum. yang dilakukan pada hari sabtu 4 Mei 2019 bertempat di 

Universitas Paramadina, di bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan tersebut 

penulis mendapatkan beragam tanggapan mengenai fenomena yang menjadi pokok 

bahasan penulis dalam riset ini. Beliau mengatakan bahwa paradigma museum 

sudah berubah fokus yang diawali dengan object oriented menjadi people oriented. 

Tidak sedikit kurator tata pameran memiliki riset mendalam mengenai korelasi 

pameran dengan pengunjung (audience need) dengan subjek kekinian yang akan 

disajikan dalam sebuah pameran. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengunjung 

memiliki peranan besar dalam sebuah rangkaian pameran. Namun di sisi lain pesan 

yang ingin disampaikan oleh museum sering kali tidak tersampaikan dengan baik 

kepada pengunjung pameran atau bahkan dihilangkan oleh pengunjung. Nyatanya 

secara ideologis museum memiliki fokus dalam penyampaian pesan bukan hanya 

sebagai enjoyment. Sebagian masyarakat muda yang mendominasi kunjungan ke 

dalam sebuah museum sering kali tertarik dengan tampilan teknologi, sistem tata 

pameran berikut dengan lighting/ penciptaan kesan ruangan dibandingkan dengan 

objek karya seni itu sendiri. Hal ini menjadi salah kaprah dalam pengalaman 

pengunjung di kunjungan museum, karena objektifnya menjadi berbeda.  

 Beliau menambahkan bahwa untuk memberikan pemaknaan yang 

interpretatif  mengenai karya seni secara mendalam kepada pengunjung, perlu 
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dihadirkan sebuah proses meaning making dalam tata pamer yang disajikan kepada 

pengunjung. Dalam pengaplikasian perancangan beragam proses meaning making 

yang akan diinformasikan kepada pengunjung, secara tidak langsung dapat 

menambah pengetahuan mereka mengenai karya seni itu sendiri dan tidak menutup 

kemungkinan hal tersebut akan menjadi sebuah trigger dalam medium 

pembelajaran tentang mengapresiasi karya seni. Aktivitas mengapresi karya seni di 

museum terkadang masih terdapat kesalahpahaman dalam bertingkahlaku atau 

bahkan memiliki unsur ketidakpuasan pengunjung museum yang melihat karya seni 

dengan banyaknya peraturan yang ada. Menyentuh sebuah karya seni masih 

merupakan permasalahan terbesar dalam tata pamer di museum. Perilaku 

pengunjung (visitor behavior) yang tidak memperdulikan hal tersebut dan hanya 

memperdulikan kepentingannya sendiri terhadap karya seni, tidak jarang membuat 

kerusakan atau dislokasi karya seni yang dihadirkan, sehingga dapat menyulitkan 

konservator dalam menjaga karya seni di museum. 

 Indera yang dimiliki oleh setiap pengunjung dipercaya membawa 

(excietment) dalam sensasi memainkan seluruh alat indera perasa dalam kunjungan 

ke museum, khususnya ketika melihat sebuah karya seni yang dapat menarik 

perhatian pengunjung. Nyatanya dalam setiap pameran karya seni yang dihadirkan 

di museum memiliki keterbatasan pengaktifan indra pengunjung mengingat 

sensitifitas karya seni itu sendiri.  

 Perkembangan pameran karya seni di museum memiliki daya tarik yang 

tinggi bagi masyarakat khususnya pengunjung muda. Namun hal ini tidak diiringi 

dengan adanya wawasan/ informasi pengunjung mengenai karya seni itu sendiri 
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atau pengetahuan tentang kepekaan pengunjung menghargai karya seni. Berbeda 

dengan sebagian pengunjung yang sudah memiliki ketertarikan dalam dunia seni, 

mereka akan cenderung memiliki interpretasi tersendiri mengenai karya seni yang 

dihadirkan.  

 

Gambar 3.2. Foto Kegiatan Wawancara dengan Dr. Kresno Yulianto 04/05/2019 

3.1.3. Observasi  

Penulis melakukan instrumen pengamatan observasi bertempatkan di Museum 

MACAN (Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara), Kebon Jeruk 

- Jakarta Barat yang dilakukan selama dua pekan dengan memiliki objektifitas 

untuk mengamati perilaku pengunjung serta tata aturan yang berlaku di Museum 

MACAN. Didapatkan bahwa pada hari senin Museum MACAN tutup, dilanjutkan 

dengan hari selasa sampai dengan minggu yang mendatangkan pengunjung 

sedikitnya kurang lebih 100 orang setiap minggunya pada pameran reguler. Pada 

hari tertentu museum mengadakan museum visit untuk pelajar secara gratis yang 

dipilih oleh pihak Museum MACAN. Pengunjung yang datang ke Museum 

MACAN rata-rata di dominasi oleh pengunjung dengan usia muda salahsatunya 
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adalah pelajar atuapun mahasiswa. Objek pameran yang dihadirkan di museum juga 

membawa ketertarikan tersendiri bagi pengunjung museum untuk datang ke 

pameran yang diadakan. 

 

Gambar 3.3. Foto observasi penulis di Museum MACAN instalasi not for sale 

 

Gambar 3.4. Foto observasi penulis di Museum MACAN keramaian pengunjung 
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Gambar 3.5. Foto observasi penulis di Museum MACAN pop up sign rules 

Dalam observasi yang dilakukan oleh penulis ditemukan banyak peratuan secara 

tertulis yang diberlakukan oleh Museum MACAN. Beberapa diantaranya memiliki 

peraturan khusus mengenai keterbatasan usia pengunjung yang dapat melihat karya seni 

yang dipamerkan pada pameran The Past Has Not Passed. Dalam pemberian 

peraturan tertulis yang berada di dalam Museum MACAN hal yang paling penting 

untuk diingat oleh pengunjung adalah mengenai jarak pandang terhadap karya seni 

yang terkadang hal ini masih sering diabaikan oleh sebagian pengunjung. Peraturan 

lain seperti tidak diperbolehkan bersandar di dinding museum museum, berlari di 

dalam museum, berteriak di museum, menggunakan sepatu roda di dalam museum 

serta peraturan lain yang dapat membahayakan karya seni yang dipamerkan 

ataupun ketenangan & kenyamanan pengunjung. 
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Gambar 3.6. Foto observasi penulis di Museum MACAN sign rules on wall 

 

Gambar 3.7. Foto observasi penulis di Museum MACAN pengunjung bersandar 
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Gambar 3.8. Foto observasi penulis di Museum MACAN perilaku pengunjung 

Dalam proses observasi yang dilakukan penulis ditemukan beragam fakta 

mengenai respon pengunjung ketika mengunjungi pameran di Museum MACAN. Terlihat 

sebagian masyarakat yang tidak memperhatikan peraturan tertulis yang disediakan oleh 

Museum MACAN, nyatanya peraturan tertulis yang ada sudah diletakkan di tempat yang 

strategis dan memiliki kuantitas yang banyak di setiap sudut museum. 

 

 

Gambar 3.9. Foto observasi penulis di Museum MACAN pengunjung memfoto 

Pada penelitian di minggu pertama penulis mendapati salah seorang 

pengunjung yang terlihat sangat dekat dengan karya seni yang dihadirkan pada 
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pameran The Past Has Not Passed. Nyatanya dalam hal ini museum sudah 

memberikan peraturan tertulis di depan pintu masuk pameran berbentuk sign system 

dengan mempergunakan pendekatan visual simbol gambar dalam sistem informasi 

peraturan larangan di dalam museum dan peraturan tersebut juga diletakkan pada 

sudut-sudut tertentu di museum.  

 

Gambar 3.10. Foto observasi penulis di Museum MACAN sampah tiket 

Observasi yang ditemukan oleh penulis mendapatkan beragam foto yang 

diambil untuk menjadi bukti bergambar dalam penelitian ini. Foto yang diambil 

oleh penulis menggambarkan kejadian yang real terjadi di Museum MACAN. 

Beragam informasi yang didapatkan oleh penulis menjadi bahan pertimbangan 

dalam menganalisa masalah sehingga mendapatkan solusi yang ingin di dirancang 

melalui karya visual kampanye. Selain itu observasi dengan pengambilan gambar 

juga dapat menjadi sebuah medium visual yang akan diaplikasian kepada 

visualisasi kampanye yang dirancang.  
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3.1.4. Focus Group Discussion (FGD) 

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dipilih oleh penulis sebagai 

pengumpulan data kualitatif dengan tujuan mencari opini publik mengenai topik 

pembahasan FGD yaitu Art Museum – Etiquette yang diadakan sebanyak dua kali 

pada tangga 26 Februari 2019 & 28 Februari 2019 bertempat di Museum MACAN, 

berisikan 7-8 narasumber dengan latar belakang berbeda namun memiliki 

kesamaan dengan batasan usia 17-25 tahun, domisili JABODETABEK, art 

enthusiast, di setiap kegiatan FGD yang dilakukan penulis.  

 

 

Gambar 3.11. Foto Kegiatan Focus Group Discussion 26/02/2019 
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 Hasil penelitian penulis melalui Focus Group Discussion pertama pada 

tanggal 26 Februari 2019 mendapati bahwa menurut responden sebagian 

masyarakat masih belum mengenali betul tentang etiket mengapresiasi karya seni 

dalam kunjungan ke museum. Beberapa responden pengunjung museum juga 

menyebutkan beberapa kejadian bentuk pengapresiasian yang salah dan terjadi di 

Museum MACAN di beberapa kesempatan dan dikatakan salah satunya 

dipengaruhi oleh kurangnya budaya pengunjung museum yang belum ditanamkan 

sejak awal/kecil, serta terdapat pengaruh sosial media yang memviralkan sebuah 

tempat/museum menjadikan sebagian minat pengunjung yang datang ke sebuah 

museum dianggap hanya memenuhi konten media sosial saja.  

Selain itu, salahsatu responden pengunjung museum menganalogikan 

sebuah etiket dalam mengapresiasi karya seni dengan bertamu ke sebuah rumah, 

harus memperhatikan tata etiket yang berlaku tidak selalu harus diatur oleh sebuah 

pertaruran. Menanggapi hal tersebut fakta menarik lainnya muncul oleh salah satu 

responden pengunjung yang menyatakan bahwa walaupun peraturan tertulis itu 

penting hal tersebut hanya sebagai sebuah pengingat, namun dibutuhkan adanya 

kesadaran diri mengenai batas ruang berkegiatan dalam mengapresiasi karya seni 

di ruang pamer museum itu sendiri.  
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Gambar 3.12. Foto Kegiatan Focus Group Discussion 28/02/2019 

 

Hasil penelitian penulis melalui Focus Group Discussion kedua pada 

tanggal 28 Februari 2019 bahwa didapati 7 responden yang hadir dalam diskusi 

memiliki pandangan yang berbeda beda mengenai etiket dalam pengapresiasian 

karya seni di museum. Sebagian responden berpendapat bahwa beragam aturan 

secara tertulis yang sudah dimiliki oleh pihak museum khususnya Museum 

MACAN tidak cukup untuk menjadi media informasi bagi pengunjung untuk tidak 

melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika berkunjung ke museum tujuan 
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utama pengunjung difokuskan kepada karya yang disuguhkan oleh pihak museum, 

namun salahsatu dari responden diskusi mengatakan bahwa sebenarnya ketika 

seorang pengunjung memiliki tujuan tertentu yang tidak terfokus kepada karya seni 

yang dihadirkan, dapat diartikan bahwa pengunjung tersebut tidak menikmati 

pengalaman sebuah karya dalam museum. 

Berkenaan dengan etiket dalam sebuah museum, responden diskusi 

mengutarakan mengenai kejadian kekeliruan perilaku dalam mengapresiasi karya 

seni yang sering terjadi dan masih dianggap hal kecil bagi pengunjung lain. Hal ini 

juga membuktikan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai etiket dalam 

melakukan pengapresiasian karya seni khususnya di museum masih belum 

tersosialisasikan secara menyeluruh, sedangkan jika hal ini tidak ditindaklanjuti 

akan berdampak kepada persepsi pengunjung lain. Dengan demikian penulis 

menyimpukan bahwa ketika seorang pengujung berada dalam ruang pamer 

museum yang di dalamnya diatur dalam beberapa peraturan ketat, namun jika 

pengunjung tidak memiliki kepekaan dalam perhatian mengenai etiket 

pengapresiasian karya seni di museum, maka kejadian serupa mengenai fenomena 

masyarakat yang tidak aware terhadap etiket akan sering terjadi. 

3.1.5. Kuesioner 

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode yang diawali 

perhitungan jumlah sampel populasi. Populasi merupakan wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
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tersebut. Dengan demikian sampel adalah sebagian dari populasi yang 

karakteristiknya hendak diselidiki, dan bisa mewakili keseluruhan populasinya 

sehingga jumlahnya lebih sedikit dari populasi. 

 Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah angka rata-rata pengunjung 

harian Museum MACAN dengan jumlah 3000 pengunjung. Dalam penelitian ini 

penulis mempersempit populasi yaitu jumlah rata-rata pengunjung harian Museum 

MACAN sebanyak 3000 pengunjung dengan menghitung ukuran sampel yang 

dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin. Adapun pertimbangan peneliti 

menggunakan rumus Slovin dikarenakan penarikan sampel dengan jumlah populasi 

representative agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Perhitungan rumus 

Solvin dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana.  

! = #
1 + #	'2 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel/jumlah responden 

N = Ukuran populasi 

E = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih 

bisa ditolerir; e=0,1 

Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut: 

Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar 

Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil 

Jadi rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Solvin adalah antara 10-20 % 

dari populasi penelitian. 
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 Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 3000 pengunjung, 

sehingga presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan 

dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel 

penelitian, dengan perhitungan sebgai berikut: 

= 3000
1 + 3000 	0.01 2	

= 3000
1 + 3000 	0.01 	

= ,---
,.      

 =96,78; disesuaikan oleh peneliti menjadi 100 

responden 

Penulis melakukan pengumpulan data kuantitatif melalui instrumen 

penyebaran kuesioner dengan mendapatkan respon 303 responden yang memiliki 

ketertarikan pada bidang seni (Art enthusiast) dan museum seni di daerah 

JABODETABEK. Pembagian kuesioner dilakukan dengan penyebaran link 

kuesioner secara online dan ditujukan khususnya bagi masyarakat yang 

mengunjungi Museum MACAN. Dari hasil pengumpulan data melalui kuesioner 

tersebut, diperoleh beberapa data yang dibutuhkan untuk perancangan kampanye 

yang tepat. Berikut ini adalah pemaparan data yang berhasil dikumpulkan oleh 

penulis melalui kuesioner. 

Persentase responden pengunjung museum perempuan dan laki-laki pada 

usia 17-25 tahun memiliki persentase paling tinggi sebesar 93.4 persen. Persentase 

responden pengunjung museum perempuan dan laki-laki pada usia 26-35 tahun 

memiliki persentase sebanyak 5 persen. sedangkan sisanya merupakan responden 
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pengunjung museum perempuan dan laki-laki pada usia 12-16 tahun. Hal ini 

menunjukkan responden pengunjung museum di dominasi oleh usia 17-25 tahun 

atau bisa disebut remaja akhir awal usia 17-25 adalah usia remaja akhir awal). 

Persentase responden pengunjung museum berdomisili di Jakarta memiliki 

persentase paling tinggi sebesar 53.1 persen. Diikuti oleh persentase responden 

pengunjung museum berdomisili di Tangerang sebesar 17.2 persen. Persentase 

responden pengunjung museum berdomisili di Bekasi sebesar 6.9 persen. 

Persentase responden pengunjung museum berdomisili di Depok sebesar 3.6 

persen. Persentase responden pengunjung museum berdomisili di Bogor sebesar 1.7 

persen. Sisanya responden pengunjung museum yang berdomisili di luar 

JABODETABEK. Hal ini menunjukkan mayoritas responden pengunjung museum 

berdomisili di daerah JABODETABEK. 

Peneliti mendapatkan data mengenai kunjungan responden ke museum 

dengan intensitas yang direpresentasikan oleh angka 1 sebagai poin intensitas 

terendah dan angka 5 sebagai poin intensitas tertinggi. Hasil persentase responden 

pengunjung museum dengan intensitas di angka 3 didapatkan sebesar 36 persen. 

Persentase responden pengunjung museum dengan intensitas di angka 2 didapatkan 

sebesar 36.3 persen. Persentase responden pengunjung museum dengan intensitas 

di angka 4 didapatkan sebesar 16.2 persen. Persentase responden pengunjung 

museum dengan intensitas di angka 1 didapatkan sebesar 8.3 persen. Persentase 

responden pengunjung museum dengan intensitas di angka 5 didapatkan sebesar 

3.3 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa responden pengunjung museum 

memiliki tingkat intensitas kunjungan yang sedang dan tidak terlalu sering.  
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 Dari 303 responden pengunjung museum yang diteliti, sebanyak 256 

responden atau 84.5 persen menyatakan membaca tata aturan museum ketika 

mengunjungi museum dan sisanya sebanyak 47 responden atau 15.5 persen 

menyarakan tidak membaca tata aturan ketika mengunjungi museum. Hal ini 

memperlihatkan bahwa tidak sedikit responden pengunjung museum 

memperhatikan tata aturan yang berlaku dalam museum. Penulis juga melakukan 

penelitian mengnai tingkat apresiasi karya seni dalam sebuah museum ditunjukkan 

dengan responden pengunjung museum yang memilih untuk menjawab merasa 

sudah mengapresiasi karya seni sebesar 65 persen. Diikuti dengan jawaban 

responden pengunjung museum yang menjawab mungkin telah merasa sudah 

mengapresiasi karya seni sebesar 28.1 persen. Responden pengunjung museum 

dengan menjawab belum mengapresiasi karya seni sebesar 7 persen. Hal tersebut 

memperlihatkan bahwa responden pengunjung museum memiliki pengetahuan 

mengenai pengapresiasi karya seni dengan melakukan bentuk apresiasi karya seni 

itu sendiri. Ditunjang oleh antusiasme responden melalui pertanyaan dengan 

jawaban singkat mengenai bentuk apresiasi seperti apakah yang responden 

pengunjung museum berikan, dengan hasil jawaban 268 responden pengunjung 

museum dari 303 responden. Dari hasil perolehan jawaban dari masing-masing 

responden pengunjung museum didapati beragam bentuk kegiatan mengapresiasi 

karya seni yang tidak sedikit menyinggung mengenai tata tertib museum. 

 Penulis melanjutkan penelitian dengan hasil lebih mendalam tentang 

pengetahuan responden pengunjung museum mengenai etiket dalam mengapresiasi 

karya seni dengan hasil perolehan persentase 46.2 persen menjawab tidak 

Perancangan Visual Kampanye..., Liko Sukhoy Dwihandoko, FSD UMN, 2019



77 
 

mengetahui mengenai etiket dalam mengapresiasi karya seni. Persentase responden 

pengunjung museum yang menjawab mengetahui mengenai etiket dalam 

mengapresiasi karya seni sebesar 23.8 persen dan sisanya menjawab mugkin/ragu. 

Dari hasil penelitian penulis, menunjukkan bahwa responden pengunjung museum 

kurang mengetahui mengenai etiket dalam kegiatan mengapresiasi karya seni, 

namun responden mengetahui cara mengapresiasi karya seni degan beragam 

kegiatan dan bentuk apresiasinya. 
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3.1.6. Studi Pustaka Dokumen Art Turns, World Turns” Education Kit 

Program 

 

Gambar 3.13. Poster Art Turns World Turns 
(Sumber: www.museummacan.org, 2019) 

Gambar 3.14. Cover depan Education Recourse Kit Art Turns World Turns 
(Sumber: www.museummacan.org, 2019) 
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Gambar 3.15. Halaman isi Education Recourse Kit Art Turns World Turns 

(Sumber: www.museummacan.org, 2019) 

 

Gambar 3.16. Halaman isi Education Recourse Kit Art Turns World Turns 
(Sumber: www.museummacan.org, 2019) 
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Program Education Kit dirancang oleh pihak pengelola Museum MACAN yang 

disusung oleh seorang Department of Education and Public dan di produksi oleh 

Museum MACAN untuk pendidik/pengajar. Kegiatan-kegiatan didasarkan pada 

karya seni yang dipamerkan di pameran pertama Museum MACAN: Art Turns. 

World Turns. Membawa seni rupa ke dalam industri pendidikan merupakan inti dari 

misi Museum MACAN. Education Kit  ini berisi informasi mengenai karya seni 

dan seniman, serta menyediakan pendekatan yang berbeda untuk mengeksplorasi 

karya seni dalam kaitannya dengan berbagai mata pelajaran termasuk studi sosial, 

bahasa, matematika, dan sains. Ditujukan untuk siswa sekolah dasar dan siswa 

sekolah menengah pertama, Education Kit ini juga dapat digunakan sebagai 

referensi untuk pendidikan tinggi dan masyarakat umum. 

 Untuk mendukung adanya pengembangan pengajar, Museum MACAN 

telah mengadakan kegiatan Educators Forum sebagai wadah diskusi dan 

pengembangan jaringan antara pengajar lain. Selain itu pengajar dapat mengajak 

murid untuk dapat mengunjungi Museum MACAN dan diberikan fasilitas panduan 

pameran karya dengan pihak edukator museum.  Murid juga diundang ke ruang seni 

anak-anak/children art space, yang menawarkan pendekatan menyenangkan untuk 

dapat terlibat dengan mempelajari tentang seni. Bertepatan dengan pameran karya 

seni berjudul Art Turns. World Turns. Karya seni yang digagaskan seniman 

Indonesia bernama Entang Wiharso membuatkan khusus pembelajaran langsung 

murid di dalam children art space. 
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3.1.7. Studi Referensi Museum Manner” Campaign 

 

Gambar 3.17. Campaign Museum Manner 
(Sumber: http://award.designtoimprovelife.dk/nomination/936, 2019) 
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Program yang dirancang oleh beberapa desainer Korea bertajuk Museum Manner, 

bekerjasama dengan salahsatu museum nasional di korea yaitu MMCA Seoul (The 

National Museum of Modern and Contemporary Art) mengusung kampanye publik 

untuk melihat bagaimana pendapat mereka mengenai etiket di museum. Memiliki 

cakupan audiens di seluruh penjuru asia, kampanye Museum Manner memberikan 

audiens ruang untuk berpartisipasi dalam kegiatan kampanye. 

 

Gambar 3.18. How to Participate in Campaign Museum Manner 

(Sumber: https://slowalk.co.kr/archives/portfolio/국립현대미술관-관람예절-캠페인, 2019) 
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 Dalam perancangan kampanye etiket di museum, tim desainer dan pihak 

museum fokus pada apa yang ditunjukkan oleh banyak penelitian mengenai 

pengunjung cenderung menerima kata Do’s daripada Don’t’s. Dengan 

memperhatikan bahwa sebagian besar tanda di museum dimulai dengan Don’t’s 

dan perlunya lingkungan yang lebih ramah bagi pengunjung dengan menjelaskan 

secara terperinci agar dapat dengan mudah di mengerti.  

Seekor kucing menjadi subtitusi visual dipilih sebagai maskot kampanye 

untuk merepresentasikan sifat mereka yang lembut dan sopan – etiket penting di 

museum. Kampanye ini juga melihat fakta bahwa pengunjung lebih memperhatikan 

gambar daripada teks membuat desainer merancang visual dengan ilusi gerakan. 

Kucing 'Eti'cat adalah hasil dari penelitian mendalam tentang perilaku manusia. 

Kampanye ini menggunakan jenis font sans serif yang lebih dominan dengan 

mempertimbangkan penulisan bahasa korea pada teks. Susunan grafis layout 

kampanye ini mempergunakan white space yang cukup lebar untuk memberikan 

kesan simplicity dan keleluasaan bagi pengunjung museum. Teknik warna yang 

digunakan menggunakan wana monokrom yang mewakili identitas museum 

sebagai ruang yang lapang dan luas untuk karya seni dan pemberian warna merah 

sebagai emphasis sebuah karakter & identitas dari desain kampanye. Ribuan 

pengunjung yang datang ke museum MMCA  Seoul (The National Museum of 

Modern and Contemporary Art) menunjukkan minat pada Eti'cat dan secara 

sukarela membagikan pemikiran mereka di dinding pajangan depan museum. 

Dengan demikian, pengunjung lain bisa melihat berbagai pendapat tentang perilaku 

yang pantas dan mendapatkan perspektif baru tentang topik tersebut serta beberapa 
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pengetahuan yang berharga. Ada banyak reaksi positif di media sosial dengan 

memberikan solusi cerdas yang menarik untuk meningkatkan kondisi awareness 

lingkungan museum. 

 Metodologi Perancangan 

Adapun metode perancangan yang digunakan oleh penulis mengacu pada model 

kampanye Ostergaard. Menurut Ostergaard, seorang teoritisi dan praktisi kampanye 

kawakan dari Jerman, sebuah kampanye terbentuk dari beberapa tahapan berikut : 

3.2.1. Pra-Kampanye 

Mengidentifikasikan masalah yang ada, mencari hubungan sebab-akibat (cause and 

effect relationship) melalui pengumpulan fakta – fakta dan potensi masalah terkait 

dapat dikurangi melalui pelaksanaan kampanye, sebagai dasar kepentingan 

pelaksanaan kampanye. 

3.2.2. Tahap Kedua 

Pengelolaan kampanye termasuk perancangan sampai evaluasi. Dalam tahap ini 

penting untuk melakukan riset dengan mengidentifikasi karakteristik audiens 

sasaran untuk membantu merumuskan pesan, aktor kampanye, saluran hingga 

teknis pelaksanaan kampanye yang sesuai. Pada tahap pengelolaan ini ada tiga 

aspek yang dipercaya menjadi prasyarat untuk terjadinya perubahan perilaku yaitu 

aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan khalayak sasaran. Tahap pengelolaan 

kampanye diakhiri dengan evaluasi tentang efektivitas program yang dilaksanakan, 

melalui aspek pesan kampanye apakah sampai kepada khalayak, diingat, dan 

diterima dengan baik. 

Perancangan Visual Kampanye..., Liko Sukhoy Dwihandoko, FSD UMN, 2019



85 
 

3.2.3. Tahapan Akhir 

Tahap terakhir dari model ini adalah tahap evaluasi terhadap penanggulangan 

masalah, pengaruh keefektifan kampanye dalam menghilangkan atau mengurangi 

masalah sebagai mana yang telah diidentifikasi sebelum kampanye di laksanakan. 

 

Gambar 3.19. Bagan Teori Basic Campaign Model  Kampanye Ostegaard  
(Sumber: Venus, 2009) 
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