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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia terkenal kaya akan sejarah, seni, budaya dan ilmu pengetahuan. Semua 

kekayaan tersebut dapat diakses dalam berbagai cara, salah satunya dengan 

berwisata ke museum. Sebuah sarana edukatif sebagai media pembelajaran bagi 

masyarakat. Berdasarkan www.museumjakarta.com yang diakses pada tanggal 5 

Maret 2018, terdapat 38 museum yang terletak di daerah Ibukota Jakarta. Setiap 

museum memiliki jenisnya masing-masing, namun paling sering dijumpai adalah 

museum jenis sejarah. Terdapat berbagai museum sejarah yang mencatat 

perjuangan Indonesia, termasuk Museum Kebangkitan Nasional.  

Museum yang tepatnya terletak di Jalan Abdul Rachman Saleh No. 23, 

Senen, Jakarta Pusat, didirikan oleh pemerintah sebagai wujud penanaman nilai 

sejarah perjuangan bangsa.  Berdiri sejak tahun 1899 dengan luas tanah 15.749 m², 

gedung ini digunakan sebagai pendidikan kedokteran, asrama dan tempat 

terciptanya organisasi Boedi Oetomo. Selanjutnya, gedung dan beserta isinya 

diresmikan menjadi sebuah museum pada 17 Februari 1984 oleh Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan. Selain koleksi dan ruangan bersejarah, setiap 

tahunnya museum juga mengadakan rangkaian kegiatan seperti lomba dan 

pertunjukan kesenian tradisional di bulan Mei (Sumber: poskotanews.com, diakses 

pada tanggal 23 Januari 2017).  Terdapat juga fasilitas seperti ruang serbaguna, 

ruang perpustakaan, kafe, ruang pendidikan kelas anak usia dini. 

Perancangan Sign System..., Lauren Sisilia, FSD UMN, 2018

http://www.museumjakarta.com/
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Begitu banyak aktivitas dan kegiatan di museum, maka perlu terdapat sign 

system yang tepat guna. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 20 

Februari 2018, museum sudah memiliki sign system namun belum memadai pada 

jenis identification sign, orientation sign, dan directional sign. Padahal fungsi 

sebuah sign system yakni mempermudah orang menemukan arah tujuan, selain itu 

sebuah sign system juga perlu mudah dilihat, mudah dibaca, mudah dipahami, dapat 

dipercaya oleh masyarakat (Tinabuko, 2008). Dari hasil wawancara dengan 

beberapa pengunjung, mengakui membutuhkan sebuah sign system yang dapat 

mengarahkan alur memulai wisata sejarah, karena terdapat dua alur pameran 

sejarah, yaitu kronologis (waktu ke waktu) dan tematik. Dilain pihak, pemilik 

museum juga menyatakan membutuhkan pembaharuan sign system untuk mengatur 

arah jalur pengunjung agar dapat mengikuti kronologis materi sejarah yang benar. 

Menurutnya, pembaharuan sign system dapat meningkatkan pelayanan museum 

dan pengalaman bagi pengungjung. 

Demi berlangsungnya wisata sejarah dan kegiatan yang efektif, maka 

dibutuhkan sign system yang dapat mempermudah pengunjung dalam berwisata, 

mengingat museum memiliki area yang tematik antara satu ruangan dengan lainnya 

dan sebagai sarana edukasi sejarah bagi pelajar dengan tujuan utama memperoleh 

informasi jelas dari museum. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bedasarkan identifikasi masalah dan berbagai informasi yang ada, berikut rumusan 

masalah:  

Perancangan Sign System..., Lauren Sisilia, FSD UMN, 2018
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Bagaimana merancang sign system untuk Museum Kebangkitan Nasional 

yang efektif dan informatif? 

1.3. Batasan Masalah 

Penulis memberi batasan masalah pada perancangan sign system Museum 

Kebangkitan Nasional dengan analisis sebagai berikut: 

1. Berikut penjabaran segmentasi berdasarkan demografis, geografis, dan 

psikografis: 

a) Demografis 

Umur   : 11 – 40 tahun 

Gender  : laki-laki dan perempuan 

Kelas sosial : semua kalangan  

b) Psikografis 

Gaya hidup : rasa ingin tahu, suka sejarah, suka jalan-jalan, suka 

bertualang 

c) Geografis 

Primer  : wisatawan Indonesia khususnya Jakarta Pusat 

Sekunder   : wisatawan mancanegara. 

2. Targeting merupakan sasaran utama konsumen dalam perancangan sign 

system museum, yaitu pelajar dari jenjang dasar hingga jenjang atas. 

Perancangan Sign System..., Lauren Sisilia, FSD UMN, 2018
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3. Dalam perancangan ulang sign system museum hanya dibatasi pada 

identification sign, orientation sign, directional sign, regulatory sign. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Merancang sign system bagi Museum Kebangkitan Nasional yang memberi 

petunjuk arah dan informasi jelas, sehingga mempermudah pengunjung dalam 

berwisata. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Berikut manfaat penulisan tugas akhir bagi: 

1. Bagi penulis, dapat menerapkan teori sign system yang telah dipelajari 

semasa perkuliahan, serta melatih penulis dalam pola berpikir untuk 

menemukan pemecahan masalah. 

2. Bagi masyarakat, dapat mempermudah pengunjung yang berwisata ke 

Museum Kebangkitan Nasional, serta meningkatkan mutu dan kualitas dari 

museum tersebut. 

3. Bagi Universitas, dapat menjadi acuan referensi untuk mahasiswa-

mahasiswa yang ingin mengambil tugas akhir dengan topik sign system.

Perancangan Sign System..., Lauren Sisilia, FSD UMN, 2018




