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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi Pengumpulan Data  

Penulis menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif berdasarkan 

teori dari buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan 

milik Muri Yusuf.  

3.1.1. Museum Kebangkitan Nasional 

3.1.1.1. Sejarah Singkat 

Berdasarkan data yang didapatkan dari Buku Panduan Museum Kebangkitan 

Nasional (2017). Museum dibangun pada tahun 1899 sebagai gedung sekolah dan 

asrama School tot Opleiding van Inlandshe Artsen (STOVIA). STOVIA merupakan 

sistem pendidikan kedokteran Sekolah Dokter Jawa yang didirikan pada tahun 

1851. Sebelumnya kegiatan pendidikan STOVIA berlangsung di rumah sakit 

militer Weltevreden, namun karena mengganggu kenyamanan rumah sakit, 

akhirnya dibangun sebuah gedung baru di lingkungan rumah sakit militer tersebut. 

Gedung diresmikan pada tanggal 1 Maret 1902 sebagai pendidikan 

kedokteran dan asrama yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas. Tanah 

gedung berbentuk persegi panjang yang tidak sempurna. Dahulu bangunan bagian 

timur digunakan untuk perkantoran, tata usaha, poliklinik dan ruang kelas. Sedang 

bagian utara, barat, dan selatan digunakan sebagai asrama yang dilengkapi kamar 

mandi. Bagian tengah halaman digunakan untuk prakter fisika dan kimia, kegiatan 
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senam, dan ruang rekreasi. Namun pada tahun 1926 semua aktivitas kegiatan, 

asrama, dan pelajar Gedung STOVIA dihentikan dan pendidikan kedokteran 

dipindah kan ke Salemba. Kemudian gedung STOVIA digunakan pemerintah 

Hindia Belanda sebagai tempart pendidikan dasar lebih luas atau setara dengan 

SMP dimasa sekarang. 

Dinas Sejarah dan Museum DKI Jakarta melakukan pemugaran gedung 

pada April 1973 dan pada tanggal 20 Mei 1974, gedung STOVIA diresmikan dan 

diubah namanya sebagai Gedung Kebangkitan Nasional oleh Presiden Soeharto. 

Hari tersebut juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gedung 

dimanfaatkan sebagai kegiatan permuseuman, perkantoran, dan tempat pembinaan 

karakter dan jati diri pemuda. Kemudian pada 27 September 1982 ditetapkan 

sebagai Bangunan Bersejarah Gedung Kebangkitan Nasional dalam konteks Cagar 

Budaya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mengingat banyaknya peristiwa 

sejarah yang berpengaruh besar dalam sejarah Nasional Indonesia, salah satunya 

perkumpulan Boedi Utomo. 

3.1.1.2. Tujuan 

Museum Kebangkitan Nasional didirikan dengan tujuan untuk melestarikan nilai 

sejarah perjuangan bangsa. Koleksi yang dipamerkan berupa benda-benda 

bersejarah yang berkaitan dengan sejarah Kebangkitan nasional sejak masa 

pemerintahan Hindida Belanda, Verenigde Oost-indische Compagnie (VOC), masa 

politik etis, dan masa pergerakan nasional. Informasi dan pengetahuan sejarah yang 

sesuai dengan materi pelajaran sejarah, membuatnya dapat dimanfaatkan sebagai 

media pembelajaran. 
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3.1.1.3. Visi dan Misi 

Dalam mencapai tujuannya, Museum Kebangkitan Nasional menetapkan visinya, 

yaitu terwujudnya Museum Kebangkitan Nasional menjadi salah satu museum 

sejarah terkemuka di Indonesia. Kemudian visi tersebut didukung dengan adanya 

misi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kajian data sejarah kebangkitan nasional. 

2. Menanamkan nilai sejarah kebangkitan nasional pada masyarakat khususnya 

generasi muda. 

3. Meningkatkan mutu layanan informasi yang berkaitan dengan Museum 

Kebangkitan Nasional dan sejarah Kebangkitan nasional. 

4. Meningkatkan mutu layanan masyarakat yang memerluas fasilitas Museum 

Kebangkitan Nasional. 

3.1.1.4. Denah 

Museum Kebangkitan Nasional terletak ditengah Ibukota Jakarta yaitu Jakarta 

Pusat, Senen. Berikut merupakan denah gedung museum yang penulis dapatkan 

dari Bapak Sujiman selaku Kepala Seksi Penyajian dan Layanan Edukasi: 

 

Gambar 3.1. Denah Museum Kebangkitan Nasional 
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 Denah diatas merupakan denah lama yang mana belum terdapat 

penambahan materi dan pergantian tata letak museum. Bangunan memiliki tanah 

seluas 17.742 m² dengan jumlah 39 ruangan dan fasilitas. 

3.1.1.5. Data Pengunjung 

 

Diagram 3.1. Data Pengunjung Berdasarkan 5 Tahun Terakhir 

3.1.1.6. Koleksi Museum 

Museum Kebangkitan Nasional mempunyai koleksi yang terdiri dari uang logam, 

miniatur, lukisan, patung, senjata, alat mengajar siswa, alat kedokteran, foto, dan 

vandel. Berdasarkan keadaan museum sekarang, yang dipamerkan berupa alat-alat 

kedokteran, patung, lukisan dan foto. 

16 22 25 0 4
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional
Berdasarkan 5 Tahun Terakhir

TK/SD

SMP

SMA

MAHASISWA

UMUM

TURIS

TAMU NEGARA

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



37 

 

Tabel 3.1. Jumlah Koleksi Museum Kebangkitan Nasional 

No Nama Koleksi Jumlah 

Tahun 

Masuk 

Koleksi Patung   

 Patung Dada Tokoh Nasional 15 1974 - 1995 

 Patung Manekin Tokoh Nasional 7 1982 

 Patung Pelajar STOVIA 56 1982 

 Patung Pengajar STOVIA 3 1982 

 Patung Dosen STOVIA 3 1995 

 Patung R. A. Kartini 1 - 

 Patung Murid Kartini  5 - 

Koleksi Uang Logam 

 Uang Logam 97 - 

Koleksi Benda 

 Lukisan  33 1982 - 1997 

 Foto 282 - 

 Miniatur Kapal 2 - 

 Diorama 9 - 

 Biola 1 - 

Koleksi Alat Kedokteran 

 Alat Kedokteran 320 1982 

 Alat Kedokteran Tradisional (Dukun) 30 1982 

Perabotan Bangunan 
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 Kursi STOVIA 30 1982 

 Meja Dr. Latumenten 1 1982 

 Kursi Dosen STOVIA 3 1982 

 Kursi Kelas STOVIA 19 1982 

 Meja STOVIA 1 1982 

 Meja Dr. Latumenten  1 1982 

 Meja Dosen STOVIA 2 1982 

 Meja Kelas STOVIA 24 1982 

 Papan Kelas STOVIA 1 1982 

 Almari Kelas STOVIA 1 1982 

Koleksi Vandel 

 Vandel Organisasi 31 - 

Alat Perkantoran 

 Mesin Ketik 3 - 

 Alat Sablon 2 - 

 Alat Cetak Stemple 16 - 

 Peralatan Kamera 8 - 

Persenjataan 

 Senjata Tradisonal 64 - 

 

3.1.1.7. Kegiatan dan Fasilitas 

Museum Kebangkitan Nasional memiliki total 34 ruangan yang terdiri dari 19 

ruangan pameran dan 15 ruangan fasilitas, sebagai berikut: 
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1. Ruang Pameran Sejarah Sekolah Kedokteran (STOVIA) 

a. Ruang Kontemplasi 

b. Ruang Asrama STOVIA 

c. Ruang Memorial Boedi Utomo 

d. Ruang Sejarah Kedokteran 

e. Ruang Pengajar STOVIA 

f. Ruang Laboratorium STOVIA 

2. Ruang Pameran Pergerakan Nasional 

a. Ruang Nusantara 

b. Ruang Masa Kolonialisme 

c. Ruang Perlawanan Lokal di Nusantara 

d. Ruang Politik Etis Lahirnya Elite Baru 

e. Ruang Pendidikan Indonesia 

f. Ruang Kelas STOVIA 

g. Ruang Boedi Utomo 

h. Ruang Kartini 

i. Ruang Perhimpunan Indonesia 

j. Ruang Sarekat Islam 

k. Ruang Muhammadiyah 

l. Ruang Indische Partij 

m. Ruang Makna Kebangkitan Nasional 

3. Fasilitas 

a. Ruang Transit Tamu 
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b. Kantor Seksi Penyajian dan Layanan Edukasi 

c. Ruang Pengenalan 

d. Ruang Perpustakaan 

e. Ruang Serbaguna 

f. Ruang Tata Usaha 

g. Ruang Pamer Temporer 

h. Ruang Urusan Dalam 

i. Kafe 

j. Ruang Komunitas 

k. Gudang 

l. Storage Terbuka 

m. Storage 

n. Toilet 

o. Mushola 

3.1.2. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan dengan cara mendatangi langsung 

tempat penelitian. Penulis menggunakan tipe observasi tidak terkontrol yang mana 

terdapat fleksibilitas dalam pengaturan waktu atau keadaan lingkungan yang 

diobservasi (Yusuf, 2017, hlm. 388). Observasi dilakukan pada 20 Februari 2018 

untuk mengetahui keadaan lingkungan dan fisik sign system dari Museum 

Kebangkitan Nasional.  
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3.1.2.1. Lingkungan Museum Kebangkitan Nasional 

Berikut beberapa dokumentasi kondisi lingkungan eksterior dan interior dari 

Museum Kebangkitan Nasional: 

 

Gambar 3.2. Gerbang Masuk Museum Kebangkitan Nasional 

(https://myeatandtravelstory.wordpress.com/2017/03/26/museum-kebangkitan-nasional-para-

dokter-penggerak-rasa-nasionalisme-jakarta/, 2017) 

 

Gambar 3.3. Lorong Sejarah Pendidikan Kedokteran Jawa 

 

Gambar 3.4. Ruang Pameran Sejarah Kedokteran 
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Gambar 3.5. Maket Museum 

 

Gambar 3.6. Sudut Lorong Museum Kebangkitan Nasional 

 

Gambar 3.7. Ruang Pameran Sejarah Pergerakan Nasional 
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Gambar 3.8. Ruang Storage Terbuka 

 

Gambar 3.9. Kafe STOVIA 

 

Gambar 3.10. Ruang Perpustakaan 
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Gambar 3.11. Ruang Serbaguna 

 

Gambar 3.12. Taman 

3.1.2.2. Kesimpulan Observasi 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, diketahui bahwa museum 

memiliki sign system namun tidak memadai. Minimnya jumlah dan informasi sign 

system yang dapat mengarahkan pengunjung untuk menjelajahi museum. Petunjuk 

arah jenis directional sign hanya terdapat di Lobby museum saja. Selain itu, terdapat 

denah museum dalam bentuk maket akan tetapi informasinya tidak sesuai dengan 

tata letak ruang yang ada. Kemudian tidak ada kesatuan desain antara papan nama 

ruangan, maksudnya papan nama ruangan memiliki perbedaan desain dalam bidang 
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material, tipografi, dll. Ada beberapa ruangan yang tidak memiliki papan nama 

ruangan, sehingga membingungkan penulis apakah ruang tersebut dapat dikunjungi 

atau tidak. 

 Saat para pengunjung yang tidak menggunakan pemandu sedang 

menjelajahi museum, penulis mengamati pengunjung menanyakan lokasi Toilet 

pada satpam museum, karena tidak adanya petunjuk arah. Selain itu, terdapat 

sebuah area kecil di sudut museum, yang ternyata bukan bagian dari pameran 

museum. Hal ini diketahui karena penulis juga bertanya kepada satpam apakah di 

area tersebut terdapat pameran atau tidak, dan satpam menjawab tidak. 

Berlandaskan hasil observasi, maka dibutuhkan sign system yang dapat 

mempermudah pengunjung untuk bernavigasi dan berwisata di Museum 

Kebangkitan Nasionas 

3.1.2.3. Studi Alur 

Penulis juga melakukan studi alur untuk mendukung data tugas akhir. Studi alur 

dilakukan dengan cara observasi yang mana penulis memposisikan diri sebagai 

pengunjung yang berktivitas di museum melalui skenario dalam memulai 

berwisata, penggunaan sasilitas seperti Toilet, mushola, dan ruang serbaguna.  

1. Jalur Wisata (Mulai dari arah kiri) 

Scenario pertama adalah penulis sebagai pengunjung yang baru pertama kali 

berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional untuk melihat pameran museum. 

Jalur untuk memulai kunjungan pameran di mulai dari arah kiri dari Lobby museum. 

Berikut gambar yang memperjelas jalur yang digunakan penulis. 
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Gambar 3.13. Studi Alur Jalur Wisata dari Arah Kiri 

a. Penulis sampai di parkiran Museum Kebangkitan Nasional pukul 11 siang 

menggunakan transportasi ojek online, sehingga diantarkan oleh driver sampai 

gerbang masuk museum. 

b. Saat masuk ke museum, penulis menemukan meja resepsionis yang dijaga oleh 

satpam museum. Penulis ditanyakan keperluan ke museum. Kemudian satpam 

mengarahkan penulis ke ruang informasi. 

c. Setelah mengisi buku data kunjungan museum, penulis diminta membayar tiket 

masuk dan diberikan buku panduan pameran museum oleh resepsionis. Penulis 

keluar dan mulai kebingungan memilih jalur pameran. 

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



47 

 

d. Kembali ke Lobby museum, terdapat directional sign dengan informasi arah 

ruangan, tetapi tidak ada petunjuk arah yang mengarahkan jalur wisata dari 

sayap kiri atau kanan. Kemudian penulis menuju titik e. 

e. Terdapat directional sign dengan informasi yang sama seperti directional sign 

di titik d, hanya perbedaannya informasinya menggunakan Bahasa Indonesia, 

sedangkan yang di titik d Bahasa Inggris. Penulis memutuskan untuk memulai 

wisata pameran dari sayap kiri atau arah kiri dari Lobby museum. 

f. Penulis mencapai persimpangan dan tidak ditemukan adanya directional sign 

sehingga menyulitkan pengunjung untuk mengetahui tujuan tempat, jika ingin 

menggunakan fasilitas seperti Toilet, Mushola, Kafe. 

g. Terdapat ruangan yang tidak memiliki papan nama ruangan, penulis juga tidak 

dapat mengidentifikasi ruangan tersebut kecuali masuk ke ruangan dan 

memperhatikan pameran. Penulis masuk kedalam ruangan yang mana ruangan 

tersambung dengan ruangan lainnya. 

h. Sebuah area yang tidak penulis dapat identifikasi, karena tidak memiliki 

identification sign. Berdasarkan observasi penulis, area tersebut adalah area 

yang hanya dapat diakses oleh pengurus museum. 

i. Saat sampai di depan Perpustakaan, penulis mencoba untuk masuk, namun 

sepertinya pintu dikunci, padahal menurut buku panduan, Perpustakaan salah 

satu fasilitas bagi pengunjung. Tidak ada regulatory sign yang menunjukan jam 

operasional dari Perpustakaan. 
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j. Penulis kembali menemui persimpangan yang terletak didepan Toilet. Tidak 

ada directional sign, sehingga akan menyulitkan penulis jika ingin kembali ke 

Lobby museum atau mushola. 

k. Terdapat sebuah ruangan yang tidak memiliki identification sign dan 

didalamnya terdapat koleksi museum yang juga dipamerkan. Tidak ada 

penjelasan informasi pada setiap koleksi di ruangan tersebut. 

l. Pada titik ini terdapat persimpangan, tetapi tidak ada directional sign yang 

mengarahkan tujuan setiap jalur. Maka penulis memilih untuk menelusuri jalur 

koridor. 

m. Penulis mencapai sudut dari museum dan menemuka sebuah area yang tidak 

teridentifikasi di dalam buku panduan. Penulis melihat-melihat area tersebut 

dari pintu akses dan menyadari bahwa area tersebut bukanlah bagian dari 

pameran atau fasilitas museum. Tidak adanya regulatory sign untuk area yang 

tidak dapat diakses pengunjung. 

n. Pada titik ini, penulis mencapai jalan buntu karena tidak adanya directional 

sign yang menunjukan arah persimpangan, sehingga penulis putar balik 

kembali ke jalur koridor. 

o. Pintu ruangan Kontemplasi terkunci atau tidak dapat diakses pengunjung, 

padahal ruangan Kontemplasi termasuk fasilitas bagi pengunjung. 

p. Penulis kembali menemukan persimpangan yang tidak memiliki directional 

sign, karena penasaran gedung yang berada di tengah. Penulis memutuskan 
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untuk berbelok ke arah gedung tersebut seperti pada gambar. Diketahui 

ruangan tersebut merupakan bagian dari pameran museum. Jika tidak ada 

directional sign yang mengarahkan ke ruang tersebut, maka pameran menjadi 

terlewatkan. 

2. Jalur Wisata (Mulai dari arah kanan) 

Skenario kedua dimulai dengan penulis sebagai pengunjung yang baru pertama kali 

datang ke museum untuk melihat pameran museum. Pada studi alur ini, penulis 

menggunakan jalur kanan dari Lobby museum. Berikut gambar yang menampilkan 

jalur yang digunakan penulis. 

 

Gambar 3.14. Studi Alur Jalur Wisata dari Arah Kanan 
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a. Penulis sampai di parkiran museum pada sekitar pukul 11 siang. Penulis 

menggunakan jasa ojek online. Kemudian penulis masuk melalui gerbang 

utama museum. 

b. Saat masuk, penulis diberhentikan oleh satpam museum untuk ditanyakan 

keperluan ke museum. Penulis juga diminta mengisi buku tamu atau 

kunjungan. Setelah mengisi buku tamu, penulis diarahkan ke Ruang Informasi 

untuk membayar tiket masuk dan mengambil brosur serta buku panduan 

pameran museum. 

c. Penulis menuju meja resepsionis dan dimintai untuk mengisi kembali buku 

tamu atau kunjungan oleh pengurus museum. Setelah mengisi buku tamu dan 

menerima buku panduan serta brosur, penulis keluar ruang informasi dan 

kembali ke Lobby museum. 

d. Penulis kebingungan untuk memulai arah jalur pameran museum, karena 

directional yang terdapat di Lobby museum tidak memberikan informasi arah 

untuk memulai pameran museum. Akhirnya dari Lobby museum penulis 

memutuskan untuk memulai jalur dari kanan menelusuri koridor sambil 

membaca buku panduan. 

e. Terdapat Ruang Poliklinikstovia yang penulis coba buka pintu ruangannya 

namun tidak bisa karena dikunci. Kemudian penulis menyadari bahwa ruangan 

tersebut bukan bagian dari pameran atau fasilitas umum dari museum. Maka 

penulis kembali menelusuri koridor melihat pameran museum seperti pada 

gambar. 
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f. Pada titik ini penulis mencapai persimpangan koridor dan kebingungan untuk 

memilih jalur pameran karena tidak adanya directional sign yang menunjukan 

informasi tempat atau arah, jika penulis menyimpang dari jalur koridor. 

Akhirnya penulis memutuskan untuk tetap lurus mengikuti jalur koridor seperti 

pada gambar. 

g. Setelah keluar dari Ruang Asrama, penulis bertemu dengan satpam yang 

sedang duduk berjaga pada dititik tersebut dan menyapanya. 

h. Pada titik ini penulis putar balik kembali ke jalur koridor, karena area tersebut 

bukanlah merupakan bagian dari pameran atau restricted area, tidak ada 

regulatory sign yang menunjukan bahwa area tersebut tidak dapat diakses oleh 

pengunjung ditambah dengan satpam pada titik g yang juga menegur penulis 

saat akan memasuki area tersebut. 

i. Terdapat ruangan dengan pintu terbuka yang berisi koleksi pameran, namun 

penulis tidak dapat mengidentifikasi ruangan tersebut, karena tidak adanya 

identification sign pada ruangan tersebut. Selain itu, informasi dari buku 

panduan juga membingungkan pengunjung. Menurut buku panduan, ruangan 

tersebut adalah Ruang Laboratorium STOVIA, tetapi terdapat gambar pada 

buku panduan yang menujukan ruangan adalah storage terbuka. 

j. Penulis mencapai Ruang Perpustakaan, namun pintu ruangan tidak dapat 

dibuka, padahal berdasarkan buku panduan museum, perpustakaan dapat 

diakses oleh pengunjung umum. Tidak ada regulatory sign berupa jam 

operasional perpustakaan. Kemudian penulis kembali menelusuri jalur koridor. 
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k. Pada titik ini, terdapat area yang tidak memiliki identification sign. Penulis 

melihat-melihat area tersebut namun tidak ada apapun yang behubungan 

dengan pameran museum. Tidak ada juga regulatory sign yang menunjukan 

jika area tersebut dapat diakses pengunjung. Akhirnya penulis kembali ke jalur 

koridor. 

l. Kemudian penulis mengambil arah kanan dari jalur koridor, karena didalam 

terlihat pameran museum namun tidak ada directional atau identification sign 

dari ruangan tersebut. Penulis menelusuri pameran seperti pada gambar. 

m. Setelah menelusuri ruang pameran didalam, penulis keluar dan tidak 

menemukan adanya identification sign dari ruangan yang sebelumnya penulis 

masuki. Kemudian penulis melanjutkan menelusuri pameran museum seperti 

pada gambar dan berakhir mencapai Lobby museum. 

3. Toilet 

Skenario kedua adalah penulis sebagai pengunjung yang baru pertama kali ke 

museum dan dalam keadaan harus ke Toilet. Posisi penulis berada di Lobby 

museum dengan gambar jalur sebagai berikut. 
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Gambar 3.15. Studi Alur Toilet 

a. Dari Lobby penulis melihat directional sign yang berada pada titik a, namun 

tidak ada petunjuk yang mengarahkan ke Toilet. Maka penulis ke titik b, karena 

terdapat directional sign pada titik tersebut. 

b. Directional sign pada titik ini ternyata sama dengan titik a, tidak ada petunjuk 

yang dapat mengarahkan ke Toilet, yang membedakan hanya informasi pada 

directional sign ini menggunakan Bahasa Inggris. 

c. Pada titik ini penulis melihat directional sign yang menunjukan arah Toilet, 

maka penulis kembali ke Lobby museum dan mengambil jalur lurus seperti 

pada gambar. 
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d. Merupakan directional sign yang menunjukan arah ke Toilet yang dilihat 

penulis dari titik c, directional sign tersebut hanya menggunakan kertas. 

4. Mushola 

Skenario ini menempatkan penulis sebagai pengunjung yang dalam keadaan 

untuk sholat dzuhur. Terdapat dua posisi melakukan studi alur mushola, yaitu 

dimulai dari Toilet dan Lobby museum 

a. Studi alur Mushola dimulai dari Lobby Museum. 

 

Gambar 3.16. Studi Alur Mushola 

1.) Titik a, terdapat directional sign di titik a. Informasi yang 

disampaikan dalam Bahasa Inggris dan tidak lengkap. Tidak ada 
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informasi yang menunjukan arah mushola. Kemudian penulis 

menuju ke directional sign yang disampingnya, yaitu titik b. 

2.) Titik b, terdapat juga directional sign di titik b, namun informasi 

signage sama dengan titik a. Tidak ada informasi yang menunjukan 

arah ke Mushola, melainkan informasi signage yang menggunakan 

Bahasa Indonesia. Akhirnya penulis memutuskan untuk mengambil 

arah kiri dari Lobby museum. 

3.) Titik c, penulis menemui persimpangan, tetapi tidak ada directional 

sign yang memberikan informasi arah persimpangan. Kemudian 

penulis memilih untuk mengambil arah kanan dari arah laju penulis. 

4.) Titik d, terdapat persimpangan lagi, namun tidak ada directional sign 

sehingga membingungkan penulis dalam memilih arah. Dari 

persimpangan penulis memilih untuk lurus sampai ke arah Ruang 

Perkantoran. 

5.) Titik e, penulis berada di depan Ruang Perkantoran dan memilih 

untuk ke arah kanan dari laju penulis. 

6.) Titik f, penulis merasa kebingungan karena tidak menemukan tanda-

tanda mushola sehingga putar balik arah kembali ke titik d untuk 

menuju daerah sekitar Toilet. 

7.)  Titik g, sampai depan Toilet penulis memilih untuk tetap lurus 

melewati Ruang Serbaguna. 
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8.) Titik h, setelah menelusuri jalur koridor akhirnya penulis 

menemukan signage Mushola, namun mushola tersebut untuk pria. 

Tidak ada signage Mushola membedakan mushola untuk pria dan 

wanita. 

b.  Studi alur Mushola dimulai dari Toilet. 

 

Gambar 3.17. Studi Alur Mushola 

1.) Titik a, penulis melanjutkan studi alur dimulai dari posisi terakhir, 

yaitu Toilet. 

2.) Titik b, tidak ada directional sign yang menunjukan arah Mushola 

dan penulis memutuskan mengambil arah kanan. 
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3.) Titik c, penulis mencapai persimpangan dan tidak terdapat 

directional sign yang menunjukan arah ke Mushola atau ruangan 

lainnya. Hanya terdapat identification sign yaitu Ruang Perkantoran. 

Penulis memutuskan mengambil arah kanan dari persimpangan dan 

menelusuri koridor. 

4.) Titik d, penulis menumakan persimpangan lagi namun tidak ada 

directional sign yang mengarahkan tujuan setiap persimpangan. 

Penulis memutuskan untuk mengambil arah kiri, karena dari 

kejauhan terlihat identification sign Toilet. 

5.) Titik e, penulis tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Mushola 

disekitar Toilet. Kemudian penulis memutuskan untuk mengambil 

arah kanan. 

6.) Titik f, penulis mencapai persimpangan dan tidak ada directional 

sign yang menunjukan informasi setiap arah persimpangan. Penulis 

memutuskan mengambil arah kanan, karena ingin kembali ke Lobby 

museum. 

7.) Titik g, saat sampai di persimpangan, penulis melihat beberapa 

pengunjung yang akan sholat dzuhur. Maka penulis memutuskan 

untuk mengambil arah kanan dari arah laju penulis. 

8.) Titik h, saat didepan ruangan, penulis salah perkiraan, karena 

ruangan tersebut adalah Mushola laki-laki, karena tidak adanya 
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directional sign. Penulis memutar arah balik yang diyakini 

merupakan arah Mushola wanita. 

5. Ruang Serbaguna 

Skenario keempat memposisikan penulis sebagai pengunjung yang akan 

menghadiri undangan acara sosial yang diadakan di Museum Kebangkitan 

Nasional tepatnya Ruang Serbaguna. Berikut gambar informasi jalur yang 

diambil penulis. 

 

Gambar 3.18. Studi Alur Ruang Serbaguna 
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a. Dari parkiran, penulis masuk ke gerbang museum. 

b. Terdapat directional sign namun informasi yang ditampilkan tidak terdapat 

arah menuju Ruang Serbaguna, sehingga penulis menuju titik c karena terdapat 

directional sign lain. 

c. Saat hendak menuju titik c, dari kejauhan penulis melihat identification sign 

yang bertuliskan Ruang Serbaguna, sehingga penulis mengambil arah kanan 

dari arah laju. 

d. Posisi identification sign “Ruang Serbaguna” terpasang pada tembok. Penulis 

langsung mengambil arah kiri, karena melihat salah satu pintu Ruang 

Serbaguna yang terbuka. 

3.1.2.4. Area yang Dapat Diakses Pengunjung 

Berdasarkan keadaan di museum terdapat beberapa area atau ruangan tertentu yang 

tidak dapat diakses oleh pengunjung, karena bukan bagian dari pameran atau 

fasilitas umum. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah, warna merah 

menandakan ruangan atau area yg tidak dapat diakses pengunjung. 

 

Gambar 3.19. Restricted Area 
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3.1.2.5. Key Decision Point 

Key decision point bertujuan untuk menentukan peletakan signage yang tepat guna. 

Penulis melakukan observasi untuk mengetahui titik persimpangan pada jalur-jalur 

yang menentukan arah yang akan diambil oleh pengunjung. Beberapa pengunjung 

biasanya memulai perjalanan ke arah kanan dari Lobby museum, namun ada juga 

yg memulai ke arah kiri dari Lobby museum. Untuk key decision point yang 

dilakukan penulis untuk menentukan peletakan directional sign dan orientation 

sign. Berikut hasil key decision point yang didapatkan, lingkaran nomor berwarna 

merah merupakan key decision point. 

 

Gambar 3.20. Key Decision Point 
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Penulis memulai jalur ke arah kiri dari Lobby museum, karena manusia yang 

selalu mengikuti arah jarum jam, tetapi penulis tetap menjelaskan titik keputusan 

dari arah sebaliknya.  

1. Key decision point nomor satu pada gambar merupakan titik utama bagi 

pengunjung, khususnya yang akan memulai berwisata di museum. Pengunjung 

akan memutuskan arah yang hendak dituju, yaitu Ruang Serbaguna, Toilet, 

Mushola, Ruang Pameran (STOVIA), Ruang Informasi, Ruang Pameran 

Kotemporer, Perpustakaan, Kafe, atau Ruang Pameran (Pergerakan Nasional). 

2. Key decision point nomor dua, pengunjung dihadapkan untuk mengambil jalur 

keputusan yaitu tetap pada jalur koridor museum atau menuju Mushola, Toilet, 

atau Ruang Pameran (Lab.). 

3. Key decision point nomor tiga merupakan titik keputusan bagi pengunjung 

yang biasanya telah selesai atau baru mulai melihat Ruang Pameran (Asrama). 

Pengunjung diberi pilihan menuju Toilet, Mushola, dan Ruang Pameran (Lab.) 

atau tetap menyusuri jalur koridor. 

4. Key decision point nomor empat merupakan sudut pelosok dan titik keputusan 

bagi pengunjung memilih untuk menuju Toilet, Kafe, dan Perpustakaan atau 

Ruang Pameran (STOVIA). 

5. Key decision point nomor lima adalah titik keputusan bagi pengunjung untuk 

memilih ke arah Toilet, Mushola, Ruang Pameran (Lab.). Jika pengunjung dari 

arah titik empat terdapat pilihan menuju Toilet, Mushola, Ruang Pameran 

(Lab.), Ruang Pameran (Pergerakan Nasional), Kafe, Perpustakaan. Sedangkan 
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pengunjung dari arah titik sepuluh, terdapat pilihan menuju Toilet, Mushola, 

Ruang Pameran (Lab.), Ruang Pameran (Asrama, STOVIA). 

6. Key decision point nomor enam, titik keputusan bagi pengunjung menuju 

Mushola, Toilet dan Ruang Pameran (Lab.) 

7. Key decision point nomor tujuh, titik keputusan bagi pengunjung yang akan ke 

Mushola Pria atau Wanita, dan Toilet. 

8. Key decision point nomor delapan, jika pengunjung dari Lobby museum, titik 

ini mengarahkan pengunjung menuju Ruang Serbaguna, Toilet, dan Mushola. 

9. Key decision point nomor sembilan, keadaan pengunjung yang dapat berasal 

dari titik sepuluh, titik delapan, atau titik empat belas. Titik keputusan bagi 

pengunjung menuju ke Mushola, Toilet. 

10. Key decision point nomor sepuluh, titik keputusan bagi pengunjung dari titik 

lima menuju ke Kafe, Perpustakaan, Ruang Pameran (Pergerakan Nasional). 

Sedangkan titik keputusan bagi pengunjung dari arah titik sebelas menuju 

Ruang Pameran (Asrama, STOVIA, Lab.). 

11. Key decision point nomor sebelas merupakan titik keputusan bagi pengunjung 

untuk menyusuri jalan koridor atau menuju Ruang Pameran Temporer. Jika 

dari arah titik duabelas, terdapat pilihan menuju Toilet, Ruang Pameran 

(Asrama, STOVIA), Ruang Pameran Temporer, sedangkan dari arah titik 

sepuluh pilihan menuju Ruang Pameran Temporer dan Ruang Pameran 

(Pergerakan Nasional). 
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12. Key decision point nomor duabelas merupakan titik keputusan yang jika 

pengunjungnya dari arah titik sebelas akan diberikan pilihan menyusuri koridor 

menuju Ruang Nusantara dan Ruang Pengenalan atau Toilet, Ruang 

Perkantoran, Mushola. Sedangkan dari arah titik limabelas, pengunjung 

memutuskan menuju Perpustakaan dan Kafe atau Toilet, Ruang Perkantoran, 

Mushola.  

13. Key decision point nomor tiga belas memberikan titik keputusan bagi 

pengunjung dari arah titik sembilan menuju Ruang Perkantoran, Ruang 

Pameran Temporer, Ruang Pameran (Pergerakan Nasional) dan Toilet. 

Sedangkan pengunjung dari arah titik empatbelas menuju Mushola, Kafe, 

Perpustakaan. 

14. Key decision point nomor empatbelas, titik keputusan bagi pengunjung dari 

arah titik duabelas dan titik tigabelas menuju Ruang Serbaguna dan Toilet. 

Sedangkan dari arah titik lima belas, titik keputusan pengunjung menuju Ruang 

Pameran Temporer, Ruang Perkantoran, Toilet. 

15. Key decision point nomor limabelas, titik keputusan bagi pengunjung dari arah 

Lobby museum untuk tetap menyusuri koridor menuju Ruang Pameran 

(Pergerakan Nasional), Perpustakaan, Kafe atau menuju Toilet, Ruang 

Perkantoran, Ruang Pameran Temporer. Sedangkan dari arah titik duabelas, 

titik keputusan bagi pengunjung menuju Toilet, Ruang Perkantoran, Ruang 

Pameran Temporer. 
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16. Key decision point nomor enambelas merupakan orientation sign yang 

diletakan didepan Ruang Informasi. Diketahui dari studi alur, setelah 

pengunjung membeli tiket, disarankan untuk ke Ruang Informasi untuk 

mengambil brosur, sehingga tempat yang strategis untuk meletakan orientation 

sign. 

17. Key decision point nomor tujuhbelas merupakan regulatory sign yang 

menunjukan larangan untuk memasuki area. Digantung depan pintu masuk 

atau dipasang disamping pintu masuk area tersebut. 

18. Key decision point nomor delapanbelas merupakan regulatory sign yang 

menunjukan larangan memasuki area tersebut. 

19. Key decision point nomor sembilanbelas merupakan regulatory sign yang 

memberikan informasi hanya khusus pengurus museum yang dapat mengakes 

Ruang Perkantoran. 

20. Key decision point nomor duapuluh merupakan regulatory sign berupa jam 

operasional dari Perpustakaan. Diketahui dari studi alur terdapat waktu tertentu 

operasional dari Perpustakaan. 

21. Key decision point nomor duapuluh satu merupakan regulatory sign yang 

menunjukan larangan mengakses ruangan Dapur Kafe. 

22. Key decision point nomor duapuluh dua merupakan regulatory sign yang 

menunjukan larangan mengakses ruangan Rumah Tangga. 
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23. Key decision point nomor duapuluh tiga merupakan regulatory sign yang 

menunjukan jam operasional Ruang Informasi. 

3.1.3. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan Bapak Sujiman selaku Kepala Seksi Penyajian dan 

Layanan Edukasi, untuk mendapatkan data mengenai kegiatan dan perilaku 

pengunjung, yang merujuk pada sign system di Museum Kebangkitan Nasional. 

Wawancara dilakukan di Kantor Seksi Penyajian dan Layanan Edukasi pada 28 

Februari 2018.  

Pak Sujiman menjelaskan terdapat penambahan materi sejarah tahun 2017 

lalu yang menyebabkan perubahan tatak letak ruang. Museum memiliki buku 

panduan yang dibagikan kepada pengunjung, berisikan petunjuk denah ruangan 

pameran dan fasilitas, namun terdapat kesalahan pada buku tersebut. Beliau 

mengatakan informasi denah ruangan dalam buku panduan, tidak sesuai dengan tata 

letak ruang yang sesungguhnya, padahal buku tersebut cetakan terbaru 2017. Selain 

itu, terdapat sebuah orientation sign dalam bentuk maket, namun informasi ruangan 

pada maket belum diperbaharui sesuai tata letak ruang baru. 

Museum sudah memiliki signage, namun hanya beberapa saja yang sudah 

diperbaharui dari segi desain dan material, sehingga tidak ada keselarasan identitas 

antara signage lama dan signage baru. Penulis juga menanyakan kepada Pak 

Suiman mengapa papan nama ruangan koleksi yang berbahan kayu (signage lama) 

masih dipertahankan dan tidak diperbaharui padahal identification sign untuk 

koleksi pameran sudah bagus? Beliau menyatakan ingin memperbaharui semua 

sign system agar selaras, namun belum memiliki konsep dan sumber daya 
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manusianya. Sejak tiga tahun terakhir lowongan untuk tenaga desain di Museum 

Kebangkitan Nasional belum terisi. Maka dari itu perancangan sign system baru dan 

desain lainnya menjadi tidak maksimal karena menggunakan tenaga desain dari 

luar. 

Untuk perilaku pengunjung, Pak Sujiman menjelaskan pengunjung belum 

merasa kesulitan dalam menemukan lokasi yang dituju dikarenakan ketika 

kebingungan mereka langsung menanyakan arah pada satpam museum. Beliau juga 

menambahkan apabila pengunjung kesulitan menemukan lokasi yang dituju karena 

petunjuk arah yang kurang memadai. Selain itu, ada beberapa pengunjung yang 

berjumlah satu atau dua orang meminta dipandu untuk penjelasan materi, padahal 

syarat layanan pemandu adalah minimal rombongan 20 orang. Menurutnya hal ini 

menyulitkan pegawai museum lainnya, jika setiap pengunjung yang kurang dari 20 

orang meminta dipandu.  

 

Gambar 3.21. Wawancara dengan Bapak Sujiman 
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3.1.4. Survey 

Untuk mendukung hasil penelitian tugas akhir digunakan penelitian kuantitatif 

dengan instrumen kuesioner. Terdapat beberapa jenis kuesioner yaitu, kuesioner 

tertutup yang mana jawaban sudah ditentukan dan responden hanya memilih 

jawaban saja, lalu kuesioner terbuka yang mana responden diberikan kesempatan 

untuk memberikan pendapat sesuai pandangan dan kemampuannya (Yusuf, 2017, 

hlm. 202-205). Penulis menggunakan kombinasi kedua jenis kuesioner yang 

dibagikan kepada 100 responden.  Berikut hasil jawaban kuesioner: 

1. Jenis Kelamin 

 

Diagram 3.2. Jenis Kelamin 

Dari jumlah responden sebanyak 100 orang, 64 pengunjung (64%) berjenis kelamin 

perempuan dan 36 pengunjung (36%) berjenis kelamin perempuan. 

2. Umur 

 

Diagram 3.3. Data Umur Pengunjung 
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Dari jumlah responden sebanyak 100 orang, 66 pengunjung (66%) berumur 12 – 

18 tahun, sedangkan 28 pengunjung (28%) berumur 19 – 25 tahun dan 6 

pengunjung (6%) berumur 26 – 32 tahun. 

3. Profesi 

 

Diagram 3.4. Data Profesi Pengunjung 

Dari jumlah responden sebanyak 100 orang, 66 pengunjung (66%) adalah pelajar 

dikarenakan saat pembagian kuesioner, museum mendapatkan reservasi untuk studi 

sejarah dari sekolah-sekolah. Sedangkan 19 pengunjung (19%) adalah mahasiswa 

dan 15 pengunjung (15%) lainnya berprofesi sebagai karyawan. 

4. Pertanyaan: Apakah alasan Anda ke Museum Kebangkitan Nasional? 

 

Diagram 3.5. Apakah alasan Anda ke Museum Kebangkitan Nasional? 

Dari semua responden yang berjumlah 100 orang, 69 pengunjung (69%) ke 

museum dengan alasan tugas sekolah/kampus. Hal ini dikarenakan materi sejarah 
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Museum Kebangkitan Nasional yang sesuai dengan materi pelajaran sekolah. 

Sedangkan sebanyak 12 pengunjung (12%) datang ke Museum Kebangkitan 

Nasional karena memiliki rasa penasaran dengan koleksi atau pameran dari 

Museum Kebangkitan Nasional berserta informasi sejarahnya.  

5. Pertanyaan: Sudah berapa kali Anda mengunjungi Museum Kebangkitan 

Nasional? 

 

Diagram 3.6. Sudah berapa kali Anda mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional? 

Dari jumlah responden berjumlah 100 orang, sebanyak 90 pengunjung (90%) 

menyatakan baru pertama kali mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional, maka 

dibutuhkan sign system yang informatif dan efektif, mengingat luas area museum 

15.743 m². Sedangkan sebanyak 2 pengunjung (2%) menyatakan sudah lebih dari 

tiga kali datang ke Museum Kebangkitan Nasional karena studi sekolah. 

6. Pertanyaan: Apakah Anda mampu memahami alur materi sejarah Museum 

Kebangkitan Nasional? 
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Diagram 3.7. Apakah Anda mampu memahami alur materi sejarah Museum Kebangkitan 

Nasional? 

Dari jumlah responden sebanyak 100 orang, 42 pengunjung (42%) menyatakan 

memahami alur materi sejarah Museum Kebangkitan Nasional. Hal ini bisa 

dipengaruhi dari satpam yang memberikan arah untuk memulai menjelajahi 

museum. Sedangkan 58 pengunjung (58%) menyatakan belum memahami, karena 

kurang informatif signage yang dapat mengarahkan pengunjung pada alur materi 

sejarah berdasarkan waktu, mengingat materi sejarah dari Museum Kebangkitan 

Nasional yang bersifat kronologis dan tematik. 

7. Pertanyaan: Apakah Anda melihat petunjuk peraturan dan larangan yang 

terdapat di Museum Kebangkitan Nasional? 

 

Diagram 3.8. Apakah Anda melihat petunjuk peraturan dan larangan yang terdapat di 

Museum Kebangkitan Nasional? 
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Dari jumlah responden sebanyak 100 orang, 48 pengunjung (48%) menyatakan 

melihat petunjuk dan larangan “Dilarang bersandar di dinding kaca ruangan”. 

Sedangkan sebanyak 52 pengunjung (52%) tidak melihat adanya peraturan dasar 

seperti dilarang merokok, membawa hewan peliharaan atau lainnya. Maka 

dibutuhkan regulatory sign dasar pada sebuah museum.  

8. Pertanyaan: Apakah Anda mengetahui letak setiap ruangan di Museum 

Kebangkitan Nasional? 

 

Diagram 3.9. Apakah Anda mengetahui letak setiap ruangan di Museum Kebangkitan 

Nasional? 

Dari jumlah responden sebanyak 100 orang, 61 pengunjung (61%) menyatakan 

tidak mengetahui letak setiap ruangan karena kurangnya sistem petunjuk arah yang 

mana maket (orientation sign) dari Museum Kebangkitan Nasional belum 

diperbaharui sesuai tata letak ruangan yang baru. Sedangkan sebanyak 39 

pengunjung (39%) menyatakan mengetahui letak setiap ruangan. 

9. Pertanyaan: Apakah Anda mampu mengenali lokasi setiap ruangan di 

Museum Kebangkitan Nasional? 
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Diagram 3.10. Apakah Anda mampu mengenali lokasi setiap ruangan di Museum 

Kebangkitan Nasional? 

Dari jumlah responden sebanyak 100 orang, 51 pengunjung (51%) menyatakan 

mampu mengidentifikasikan setiap ruangan karena melihat adanya papan nama 

ruangan. Sebaliknya sebanyak 49 pengunjung (49%) menyatakan tidak mampu 

mengenali lokasi setiap ruangan, karena hanya terdapat beberapa ruangan yang 

memiliki papan nama ruangan dengan identifikasi yang jelas.  

10. Pertanyaan: Apakah Anda mampu memahami arah lokasi ruangan yang 

hendak Anda tuju? 

 

Diagram 3.11. Apakah Anda mampu memahami arah lokasi ruangan yang hendak Anda 

tuju? 

Dari jumlah responden sebanyak 100 orang, 37 pengunjung (37%) mampu 
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lokasi museum. Sedangkan sebanyak 63 pengunjung (63%) menyatakan belum 

memahami arah lokasi karena belum adanya (directional sign) yang jelas. 

11. Pertanyaan: Apakah Anda merasa kesulitan untuk menemukan lokasi 

ruangan yang dituju? 

 

Diagram 3.12. Apakah Anda merasa kesulitan untuk menemukan lokasi ruangan yang 

dituju? 

Dari jumlah responden sebanyak 100 orang, 73 pengunjung (73%) menyatakan 

kesulitan untuk menemukan lokasi ruangan yang dituju, karena kurangnya 

directional sign dan informasi denah dalam buku panduan maupun orientation sign 

museum yang tidak sesuai dengan tata letak ruang yang ada. Sedangkan sebanyak 

27 pengunjung (27%) menyatakan tidak kesulitan dalam menemukan lokasi yang 

dituju, dapat dipengaruhi dari mayoritas responden yang langsung bertanya kepada 

petugas museum. 

12. Pertanyaan: Menurut Anda, apakah papan nama ruangan museum sudah 

terawat dengan baik? 
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Diagram 3.13. Menurut Anda, apakah papan nama ruangan museum sudah terawat 

dengan baik? 

Dari jumlah responden sebanyak 100 orang, 78 pengunjung (78%) menyatakan 

papan nama ruangan museum sudah terawat dengan baik dapat dipengaruhi dari 

beberapa desain papan nama ruangan yang sudah diperbaharui. Sedangkan 

sebanyak 22 pengunjung (22%) menyatakan papan nama ruangan yang belum 

terawat dengan baik, karena hanya sebagian papan nama ruangan saja yang sudah 

diganti dan desain ulang, tetapi keseluruhan masih menggunakan papan nama 

ruangan lama. 

13. Pertanyaan: Apakah informasi yang diberikan museum sudah cukup jelas 

untuk mengarahkan Anda dari satu tempat ke tempat lainnya? 

 

Diagram 3.14. Apakah informasi yang diberikan museum sudah cukup jelas untuk 

mengarahkan Anda dari satu tempat ke tempat lainnya? 
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Dari jumlah responden sebanyak 100 orang, 42 pengunjung (42%) menyatakan 

informasi yang diberikan museum sudah cukup jelas, dapat dikarenakan terdapat 

buku panduan bagi pengunjung. Sebaliknya sebanyak 58 pengunjung (58%) yang 

menyatakan informasi yang diberikan museum belum jelas, karena directional sign 

yang hanya terdapat di Lobby museum saja.  

14. Pertanyaan: Jika Anda kebingungan didalam menjelajahi Museum 

Kebangkitan Nasional, apakah yang Anda lakukan? 

 

Diagram 3.15. Jika Anda kebingungan didalam menjelajahi Museum Kebangkitan 

Nasional, apakah yang Anda lakukan? 

Dari jumlah responden sebanyak 100 orang, 58 pengunjung (58%) langsung 

bertanya pada petugas museum apabila kebingungan dalam menjelajahi museum, 

karena sign system yang tersedia tidak berfungsi dengan baik. Sedangkan sebanyak 

26 pengunjung (26%) memilih menggunakan buku panduan, akan tetapi diketahui 

dari pengurus museum terdapat kesalahan informasi pada denah ruangan di 

museum. 

15. Pertanyaan: Apakah desain informasi dan petunjuk arah museum sudah 

mewakili citra Museum Kebangkitan Nasional? 
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Diagram 3.16. Apakah desain informasi dan petunjuk arah museum sudah mewakili citra 

Museum Kebangkitan Nasional? 

Dari jumlah responden sebanyak 100 orang, 79 pengunjung (79%) menyatakan 

bahwa desain informasi dan petunjuk arah museum sudah mewakili citra museum, 

sedangkan sebanyak 21 pengunjung (21%) menyatakan tidak. Hal ini dapat 

dipengaruhi dari desain signage museum yang sebagian sudah diperbaharui dan 

sebagiannya belum. 

16. Pertanyaan: Apakah dibutuhkan sign system (petunjuk arah, papan nama 

ruangan) baru untuk mempermudah pengunjung dalam berwisata di Museum 

Kebangkitan Nasional? 

 

Diagram 3.17. Apakah dibutuhkan sign system (petunjuk arah, papan nama ruangan) baru 

untuk mempermudah pengunjung dalam berwisata di Museum Kebangkitan Nasional? 
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Semua responden yang berjumlah 100 orang menyatakan diperlukan perancangan 

sign system baru untuk mempermudah pengunjung dalam berwisata, sehingga 

informasi sejarah yang dipamerkan dapat tersampaikan dengan baik. 

17. Pertanyaan: Berikan pendapat Anda berupa kritik dan saran sistem penunjuk 

arah museum! 

Berdasarkan jawaban dari 100 responden, penulis menyimpulkan bahwa sign 

system yang terdapat di museum belum informatif dan belum memadai. Mayoritas 

pengunjung merasa kesulitan karena petunjuk arah di museum tidak jelas dan tidak 

ada disetiap sudut bangunan. Selain itu, pada jarak pandang tertentu, signage tidak 

telihat dan terbaca oleh pengunjung. Letak pemasangan signage juga menyebabkan 

pengunjung tidak dapat mengidentifikasi ruangan tersebut. 

 Metodologi Perancangan 

Dalam perancangan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode perancangan 

The Process Design menurut Gibson (2011): 

1. Research and Analysis 

Melakukan penelitian tempat dengan observasi dan wawancara untuk 

menemukan permasalahan dalam sistem wayfinding. Memperhatikan alur 

sistem pengunjung. 

2. Strategy 

Setelah mendapatkan hasil data yang mendukung, mengajukan perencanaan 

sistem wayfinding yang mempermudah pengunjung dalam menerima 

informasi dan bernavigasi pada tempat.  
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3. Programming 

Merencanakan posisi tempat-tempat yang membutuhkan signage beserta 

konten-kontennya. Selanjutnya memikirkan anggaran dan ongkos pembuatan 

signage.     

4. Schematic Design 

Membuat konsep desain sign system yang mewakili identitas dan merek 

bangunan. Kemudian memberikan pilihan alternatif desain berdasarkan 

variasi bentuk, material, warna, tipografi, dan konten.  

5. Design Development 

Desain yang terpilih, selanjutnya diselesaikan dengan teliti dimulai dari 

tipografi, warna, material, wujud akhir, dan pemasangan signage. 

Menyelesaikan setiap jenis sign yang akan dibuat dan meminta persetujuan 

dari klien. Berkoordinasi dengan arsitek dan insiyur bangunan, serta 

memastikan jumlah anggaran yang sesuai dengan jumlah signage yang 

dibutuhkan. 

6. Construction Documentation 

Membuat sketsa konsep desain yang telah disetujui dimulai layout, elevasi, 

dan detail fabrikasi untuk menjelaskan maksud desain. Menuliskan 

spesifikasi signage untuk mendeskripsikan maksud desain dan semua 

kebutuhan dalam pembuatannya. Menyelesaikan perencanaan terakhir lokasi 

signage. 
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7. Bid Support 

Menghubungi vendor-vendor yang menyediakan layanan pembuat signage. 

Mengadakan pertemuan untuk menjelaskan proyek, mendiskusikan konsep 

desain. Dalam proses tawar-menawar dengan vendor, berikan klarifikasi dari 

maksud desain selama dibutuhkan. Setelah vendor menyetujui penawaran, 

hubungi klien dan menentukan vendor yang sesuai kualifikasi dan penawaran 

yang baik. 

8. Construction Administration 

Menghadiri pertemuan prakonstruksi untuk mengklarifikasi maksud desain 

bagi calon vendor. Selama proses pertemuan, meninjau loyalitas vendor dan 

menjawab pertanyaan terkait perancangan signage. Melakukan kunjungan 

tempat kerja vendor yang terpilih untuk meninjau material, warna, sampel, 

dll. Setelah pembuatan signage selesai, sebaiknya menyediakan pengawas 

untuk memperhatikan instalasi signage. Memeriksa instalasi terakhir dan 

membuat daftar koreksi kebutuhan dan modifikasi. 

 Studi Existing 

Penulis melakukan studi existing pada dua museum yang terletak di Kota Tua, yaitu 

Museum Bank Indonesia dan Museum Sejarah Fatahillah. Studi existing dilakukan 

dengan cara observasi ke museum dan mengamati keadaan sign system di museum 

tersebut. Hasil existing bertujuan untuk menambah wawasan mengenai sign system 

sebuah museum dan referensi dalam perancangan tugas akhir. 
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3.3.1. Museum Fatahillah 

Observasi dilakukan pada 27 Maret 2018, penulis memposisikan diri sebagai 

pengunjung yang menggunakan signage dan mengamati desain signage tersebut. 

Museum sudah memiliki empat jenis signage.  

 

Gambar 3.22. Identification Sign Museum Fattahillah 

Setiap ruangan memiliki dua identification sign, sebuah bentuk flag mounted 

dengan kombinasi wall mounted yang menunjukan kode serta nama ruangan dan 

sebuah freestanding sign yang menyatakan konten ruangan tersebut. 

 

Gambar 3.23. Orientation Sign Museum Fattahillah 
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Kemudian dibeberapa ruangan terdapat identification sign yang dikombinasikan 

dengan orientation sign, sehingga mempermudah pengunjung mengetahui posisi 

saat bernavigasi. Material yang digunakan seperti berbahan tembaga atau seng. 

 

Gambar 3.24. Directional Sign Museum Fattahillah 

Untuk directional sign juga menggunakan wujud freestanding sign dan material 

yang sama. Signage menggunakan jenis layout side by side positioning dan 

menggunakan elemen visual simbol tanda panah. Setiap logo pada signage 

menggunakan material yang diyakini sebagai acrylic. Tipografi pada signage di 

print langsung pada permukaan panel. 

 

Gambar 3.25. Regulatory Sign Museum Fattahillah 
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Peraturan dan larangan museum diletakan pada Lobby museum. Identitas visualnya 

masih dapat dikategorikan sama, karena warna oranye yang mendekati warna 

cokelat dan abu-abu yang mendekati warna hitam. Namun bentuk dan materialnya 

berbeda, karena berupa sebuah roll banner. Konten menggunakan bahasa Inggris 

dan Indonesia , serta elemen visual berupa simbol-simbol yang merepresentasikan 

peraturan dan larangan. 

Keseluruhan desain signage sudah memiliki identitas visual yang sama. 

Warna latar panel yang digunakan adalah hitam dan cokelat. Warna tipografi 

menggunakan warna putih agar kontras dengan panel. Jenis tipografinya adalah 

Sans Serif, karena lebih mudah terbaca.  Konten signage menggunakan dua bahasa 

yaitu Indonesia dan Inggris. 

3.3.2. Museum Bank Indonesia 

Obeservasi dilakukan pada 27 Maret 2018, penulis memposisikan diri sebagai 

pengunjung yang menggunakan sign system dan mengamati keadaan signage 

museum. Secara tata letak ruang museum dapat mengatur alur materi sejarah 

dengan baik sehingga mudah dimengerti penulis. Museum menggunakan warna 

biru sebagai identitas visual umum signage dan tipografi dengan jenis Sans Serif. 
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Gambar 3.26. Identification Sign Museum Bank Mandiri 

 

Gambar 3.27. Identification Sign Museum Bank Mandiri 

Terdapat dua desain identification sign, desain pertama untuk menidentifikasikan 

ruangan bertemakan materi sejarah dan desain kedua untuk mengidentifikasikan 

ruangan tertentu dan fasilitas umum. Keduanya menggunakan cara pemasangan 

wall mounted, namun secara material dan desain berbeda. Desain pertama tidak 

menggunakan panel sebagai alas dasar konten, melainkan konten signage langsung 

terpasang didinding dan materialnya adalah jenis kaca. Desain kedua mempunyai 

identitas visual umum yaitu warna biru dan terdapat elemen grafis yang terukir pada 

panel berwarna silver. Material digunakan adalah aluminium.   
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Gambar 3.28. Orientation Sign Museum Bank Mandiri 

Berdasarkan observasi hanya ditemukan satu orientation sign yang terletak di 

Lobby museum samping pintu masuk untuk memulai wisata, pada brosur panduan 

museum juga diberikan orientation sign, sehingga memudahkan pengunjung 

bernavigasi.  

 

Gambar 3.29. Directional Sign Museum Bank Mandiri 
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Gambar 3.30. Directional Sign Museum Bank Mandiri 

Museum juga memiliki dua jenis directional sign, namun sudah memiliki kesatuan 

identitas visual umum. Desain pertama terpasang secara wall mounted dengan 

material aluminium dan desain kedua berbentuk free standing dengan bahan jenis 

gelas serta penyangganya berbahan kayu. Pada bagian bawah panel juga 

ditambahkan beberapa simbol peraturan dan larangan dari museum. Kedua desain 

menggunakan sistem layout side-by-side positioning. 

 

Gambar 3.31. Regulatory Sign Museum Bank Mandiri 
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Gambar 3.32. Regulatory Sign Museum Bank Mandiri 

 

Gambar 3.33. Regulatory Sign Museum Bank Mandiri 

Terdapat dua desain untuk regulatory sign, desain pertama terletak di Lobby 

museum berupa free-standing sign yang kontennya dicetak pada kertas kemudian 

dilapisi dengan bahan kaca dan menggunakan penyangga berbahan kayu. Desain 

kedua menggunakan warna latar merah yang menunjukan sebuah larangan dengan 

elemen grafis simbol. Desain mengaplikasikan dua bentuk yaitu wall mounted dan 

free-standing sign. Terletak disetiap ruangan yang membutuhkan larangan. 

 Museum sudah memiliki wayfinding system yang dapat meningkatkan 

pengalaman pengunjung saat bernavigasi. Sign system yang dibangun dapat 

mengarahkan pengunjung dari satu tempat ke tempat lainnya bersamaan dengan 
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materi sejarah museum yang tertata rapi sehingga konten sejarah tersampaikan 

dengan baik. 

 Studi Referensi 

Penulis juga melakukan studi referensi sebagai perbandingan sign system museum 

negara luar dengan museum dalam negri. Studi referensi dilakukan dengan cara 

melihat ebook yang berisikan kumpulan contoh sign system dan wayfinding gedung 

negara luar, sebagai berikut: 

 

Gambar 3.34. University of Technology Sidney 

(https://issuu.com/lavita/docs/followme__wayfindingbj, 2011) 

Sebuah universitas di Sydney yang menggunakan wayfinding system dengan line, 

garis merah untuk mengarahkan penggunanya ke destinasi ruangan yang ingin 

dituju sedangkan garis kuning merupakan sebuah jalur yang secara halus 

mendorong dan mengarahkan penggunanya untuk memulai perjalanan wisata. 
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Gambar 3.35. MSU Museum Environmental Wayfinding System 

(https://issuu.com/katierzemien/docs/msu_museum_wayfinding_system_kr, 2015) 

Sebuah museum di Michigan juga menggunakan wayfinding system dengan sistem 

line sehingga dapat mengarahkan alur pengunjung. 

 

Gambar 3.36. Identification sign dari High Museum of Art 

(https://issuu.com/lavita/docs/followme__wayfindingbj, 2011) 

 

Gambar 3.37. The Minneapolis Institute of Arts Signage and Wayfinding 

(https://issuu.com/lavita/docs/followme__wayfindingbj, 2011) 
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Gambar 3.38. Signage and Wayfinding System Hermitage Amsterdam 

(https://issuu.com/lavita/docs/followme__wayfindingbj, 2011) 

 

Gambar 3.39. Powerhouse Museum Wayfinding and Graphics 

(https://issuu.com/lavita/docs/followme__wayfindingbj, 2011) 

Perancangan sebuah sign system museum tidak harus terpaku pada sejarah industri 

bangunan melainkan dapat dikembangkan menjadi desain yang lebih moderen.  
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