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BAB III 

METODOLOGI DAN ANALISIS DATA 

3.1. Gambaran Umum 

3.1.1. Sejarah Museum Satriamandala 

Berdasarkan rujukan buku yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif & 

Kualitatif oleh Jonathan Sarwono (2006). Penulis mencari data studi pustaka 

untuk memudahkan penulis mendapatkan informasi mengenai Museum Satria 

Mandala. 

 Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari buku panduan Museum 

Satria Mandala berjudul The Guidebook of Satriamandala Museum (2008). 

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka merebut dan mempertahankan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memakan waktu yang cukup 

panjang dengan pengorbanan jiwa dan raga maupun harta benda yang tak ternilai 

harganya. Perjuangan bangsa Indonesia dengan TNI sebagai intinya, berjuang 

secara bahu membahu dalam suasana kebersamaan. Dalam perjalanan sejarah 

dapat disarikan bahwa sejarah perjuangan nasional termasuk didalam sejarah TNI 

mempunyai peran penting dalam meningkatkan jiwa dan semangat serta 

memperkuat jati diri bangsa dalam mencapai tujuan nasional. Karena dengan 

belajar sejarah masyarakat bangsa diharapkan mampu bersikap serta bertindak arif 

dan bijaksana dalam menghadapi masa depan. Oleh karenanya minat prajurit dan 

masyarakat untuk memahami dan menempatkan kehidupan berbangsa dan 

bernegara senantiasa harus ditumbuhkembangkan. 
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Museum-museum, monumen, dan perpustakaan di lingkungan Pusjarah 

TNI, menyajikan peninggalan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya 

sejarah perjuangan TNI dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi 

kemerdekaan melalui diorama-diorama. Diantaranya diorama yang 

menggambarkan tentang kejayaan Nusantara dan cita-cita mempersatukan bangsa 

tersaji di Museum Keprajuritan Indonesia. Sedangkan diorama-diorama yang 

terdapat di Museum Satriamandala menggambarkan tentang sejarah kelahiran 

Tentara Nasional Indonesia (TNI). Yang di dalamnya terdapat Gedung Waspada 

Purbawisesa yang menyajikan diorama yang menggambarkan perjuangan TNI 

bersama-sama rakyat dalam menumpas gerombolan separatis DI/TII. Selanjutnya 

penyajian diorama tentang peristiwa pemberontakan G30S/PKI terhadap NKRI 

terdapat di Monumen Pancasila Sakti. Selain itu koleksi-koleksi sumber tertulis, 

seperti buku-buku dan majalah-majalah yang berkaitan dengan sejarah perjuangan 

TNI tersedia di Perpustakaan TNI. Melalui museum-museum, monumen, dan 

perpustakaan, masyarakat aan memahami perjuangan bangsa Indonesia khususnya 

sejarah perjuangan TNI dan sekaligus menumbuhkan motivasi untuk meneladani 

semangat juang para pahlawan bangsa.  

Museum Satriamandala terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto no.14, 

Jakarta Selatan. Gedung museum ini sebelumnya dikenal sebagai Wisma Yaso 

yaitu tempat kediaman Ratna Sari Dewi Soekarno dan tempat Bung Karno 

disemayamkan sebelum dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. 

Di museum ini tersimpan berbagai benda sejarah yang berkaitan dengan 

perjuangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari tahun 1945 sampai sekarang, 
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seperti aneka senjata berat maupun ringan, atribut ketentaraan, panji-panji dan 

lambang-lambang di lingkungan TNI, kendaraan perang seperti tank dan panser, 

berbagai jenis pesawat terbang peninggalan masa lalu. Satu diantaranya adalah 

pesawat Cureng yang pernah diterbangkan oleh Agustinus Adisutjipto serta tandu 

yang dipergunakan Panglima Besar Jenderal Sudriman saat bergerilya melawan 

penjajah. 

Di dalam museum terdapat 74 diorama yang menggambarkan peranan TNI 

dalam membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Satu diantaranya adalah diorama yang menggambarkan tentang 

Pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Masih dalam kompleks 

Museum Satriamandala terdapat Gedung Waspada Purbawisesa menyajikan 

diorama yang menggambarkan perjuangan TNI bersama-sama rakyat menumpas 

gerombolan separatis DI/TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan 

Selatan, dan Sulawesi pada tahun 60-an. 

Selain diorama, dipamerkan pula dokumen, peta operasi, dan benda-benda 

relik lainnya. Fasilitas lain di museum ini adalah Taman Bacaan Anak, kios 

cenderamata, kantin, serta gedung serbaguna yang berkapasitas 600 kursi untuk 

berbagai kegiatan dan pertemuan. 

3.1.2. Area Museum 

Lokasi bangunan Museum Satria Mandala sangat strategis yaitu berada di pusat 

kota Jakarta dan bagian depan museum menghadap ke arah utara. Berikut adalah 
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denah Museum Satria Mandala dibuat pada tahun 2008 yang penulis dapatkan 

dari pihak administrasi Museum Satria Mandala : 

 

Gambar 3.1. Denah Museum Satria Mandala 

(Sumber : Administrasi Museum Satria Mandala, 2008) 

Denah yang tertera di atas menggunakan perbandingan 1 : 1000, 1 

centimeter dalam denah tersebut sama dengan 10 meter ukuran asli. Museum 

Satria Mandala mempunyai luas area 56.670 m
2 
. 

3.1.3. SWOT Museum 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis dengan menggunakan 

analisis SWOT(Strength, Weakness, Opportunities, Threat), penulis mendapatkan 

gambaran yang lebih jelas mengenai potensi, daya tarik, kelemahan Museum 

Satria Mandala, berikut analisis SWOT  dari Museum Satria Mandala : 
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1. Kekuatan (Strength) 

a. Menurut faktor internal, karyawan Museum Satria Mandala 

memiliki pendidikan formal yang sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 

b. Museum Satria Mandala merupakan salah satu museum khusus 

tentang militer di Jakarta. 

c. Lokasi Museum Satria Mandala berada di tengah kota Jakarta 

sehingga mudah untuk dijangkau masyarakat. 

d. Semua benda peninggalan sejarah masih original, dalam arti belum 

ada yang diubah hanya dilakukan sedikit perawatan. 

2. Kelemahan (Weakness) 

a. Museum Satria Mandala belum mempunyai petunjuk arah yang 

lengkap dan jelas untuk memudahkan pengunjung. 

b. Museum Satria Mandala tidak terdapat aturan-aturan yang jelas 

sehingga banyak pengunjung yang tidak mengetahui peraturan 

museum seperti membawa makanan, dll. 

3. Peluang (Opportunities) 

a. Museum Satria Mandala sering mengadakan kerjasama dengan 

museum lain dalam rangka mengadakan pameran bersama . 
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b. Museum Satria Mandala bekerja sama dengan media cetak maupun 

elektronik dalam menyelenggarakan kegiatan sekaligus promosi. 

c. Museum Satria Mandala dijadikan sebagai tempat wisata 

pendidikan bagi siswa SD yang berada di Jakarta dan sekitarnya. 

4. Ancaman (Threat)  

a. Beberapa koleksi langkah yang dimiliki oleh Museum Satria 

Mandala kurang mendapat perawatan. 

b. Pemerintah kurang memperhatikan Museum Satria Mandala dalam 

hal pendanaan dan pengelolaan sehingga pengembangan museum 

menjadi terhambat. 

Penulis menggunakan analisis STP (Segmenting, Targeting, Positioning) 

untuk menganalisis target dari perancangan sign system Museum Satria Mandalan, 

berikut analisis STP : 

1. Segmentation merupakan upaya memilah-milahkan konsumen sesuai 

persamaan di antara mereka. Pemilahan ini berdasarkan demografis, 

geografis, dan psikografis mengenai wisatawan yang pernah berkunjung 

ke Museum Satria Mandala dengan penjabaran sebagai berikut : 

a) Demografis 

Umur : 17 – 40 tahun 

Gender  : Laki-laki dan perempuan 
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b) Psikografis 

Gaya hidup : rasa ingin tahu yang besar, suka sejarah 

Kelas Sosial : semua kelas 

c) Geografis 

Wisatawan-wisatawan Indonesia dan mancanegara. 

2. Targeting merupakan target pasar dari perancangan sign system Museum 

Satria Mandala, target tersebut adalah wisatawan baik laki-laki maupun 

perempuan berumur antara 17 hingga 40 tahun, suka sejarah. 

3. Positioning merupakan sign system Museum Satria Mandala yang 

mengedepankan nilai perjuangan TNI dalam merebut kemerdekaan 

Indonesia. 

3.2. Data Penelitian 

Berdasarkan rujukan buku yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif & 

Kualitatif (Jonathan Sarwono, 2006, hal 30), maka metode pengumpulan data 

yang digunakan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah dengan 

menggunakan metode pengumpulan data kualitatif agar membantu penulis untuk 

mencari data yang valid dalam penulisan tugas akhir. 

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah metode kualitatif 

yang dilakukan dengan menggunakan dua macam metode yaitu data primer 

berupa hasil wawancara, survei, dan observasi lapangan serta data sekunder 

berupa kuesioner dan data dari studi pustaka mengenai Museum Satria Mandala. 
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3.2.1. Wawancara 

Wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 6 April 2015 di Museum Satria 

Mandala dengan Mayor Caj Edy Bawono.SS,Mi selaku Perwira Seksi Instalasi 

Bimbingan dan Informasi Museum Satria Mandala. Tujuan dari wawancara ini 

adalah untuk memperoleh data yang valid tentang Museum Satria Mandala. 

Berikut data tentang Museum Satria Mandala menurut hasil wawancara 

dengan Mayor Edy Bawono mengatakan bahwa Museum Satria Mandala 

merupakan salah satu museum dalam Pusjarah TNI, yang secara khusus 

menyajikan sejarah perjuangan TNI mulai dari tahun 1945 sampai sekarang. 

Dengan melihat isi Museum Satria Mandala, masyarakat dapat mengetahui secara 

kronologis perjuangan TNI dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan 

Indonesia. 

Sepanjang pengabdianya kepada bangsa dan negara, TNI telah 

menghadapi berbagai permasalahan yang merongrong kewibawaan pemerintah 

RI. Upaya kekuatan - kekuatan luar dan berbagai kelompok untuk melenyapkan 

kemerdekaan berhasil ditumpas TNI dengan segala kemampuan yang ada. Tidak 

terhitung jumlah korban TNI yang gugur sebagai kusuma bangsa, baik dalam 

perjuanganya melawan Belanda, Jepang, dan inggris maupun perjuangannya 

dalam Penumpasan terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok yang 

ingin mendirikan negara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sejarah telah mencatat, bahwa perjuangan TNI  dalam mempertahankan 

dan mengisi kemerdekaan Indonesia sejak awal berdirinya pada tanggal 5 Oktober 

1945, mengalami pasang surut seiring dengan dinamika kehidupan bangsa yang 
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berlaku saat itu. Perjuangan TNI dari masa ke masa merupakan bukti kesetiaanya 

kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan pada 

tanggal 17 Agustus 1945. Kekuatan TNI adalah sikapnya yang tak kenal 

menyerah terhadap kekuatan kekuatan luar maupun pemberontakan dalam negri 

yang mengancam Proklamasi dan Pancasila. 

Sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia tidak akan melupakan jasa 

para pahlawanya. Salah satu upaya untuk mengenang dan menghargai mereka 

adalah dengan mendirikan Museum Satria Mandala yang terletak di jalan Gatot 

Subroto no. 14 Jakarta Selatan. Museum yang diresmikan oleh Presiden Soeharto, 

pada tanggal 5 oktober 1972, dimaksudkan sebagai sarana pembinaan mental dan 

pewarisan nilai - nilai luhur TNI. 

Adapun koleksi langkah yang menjadi benda bersejarah dari Museum 

Satria Mandala yaitu tandu yang dipergunakan Panglima Besar Jenderal Sudriman 

saat bergerilya melawan penjajah. 
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Gambar 3.2. Tandu Panglima Besar Jendral Soedirman. 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2015) 

 

Gambar 3.3. Foto Penulis bersama Mayor Edi Bawono, Perwira Seksi Instalasi 

Bimbingan dan Informasi Museum Satria Mandala  

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2015) 
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Menurut Mayor Edi mengatakan juga bahwa petunjuk arah yang berada di 

Museum Satria Mandala masih belum tepat dan belum membantu pengunjung 

dalam memberikan petunjuk di Museum Satria Mandala. 

Selanjutnya, Mayor Edi Bawono mengatakan bahwa Museum Satria 

Mandala buka setiap hari kecuali hari senin dan hari libur nasional. Setiap selasa 

hingga minggu buka dari pukul 08.30 hingga pukul 14.30. Setiap pengunjung 

yang datang ke Museum Satria Mandala dikenakan biaya tiket sebesar seribu lima 

ratus rupiah untuk pelajar dan anak-anak serta dua ribu lima ratus rupiah untuk 

dewasa. Rata-rata pengunjung per hari kurang lebih tujuh puluh pengunjung, 

namun pada akhir pecan rata-rata pengunjung sekitar seratus sampai dua ratus 

pengunjung. 

Aturan-aturan yang berlaku di Museum Satria Mandala, antara lain : 

1. Pengunjung dilarang membawa tas ke dalam Museum Satria Mandala. 

2. Pengunjung dilarang membawa makanan dan minuman kedalam 

Museum Satria Mandala. 

3. Pengunjung dilarang membawa senjata / barang - barang berbahaya. 

4. Pengunjung dilarang merokok. 

5. Pengunjung dilarang memotret / membawa kamera. 

6. Pengunjung dilarang merusak, membuat tulisan / coretan di dalam dan 

lingkungan Museum Satria Mandala 
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7. Pengunjung dilarang masuk ke ruangan lain selain ruang Museum 

Satria Mandala kecuali didampingi petugas 

3.2.2. Observasi 

3.2.2.1. Museum Satriamandala 

Penulis melakukan observasi pada tanggal 6 April 2015 di seluruh area 

Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala mempunyai luas area 

56.670 m
2
. Berikut uraian detail mengenai lokasi : 

Tabel 3.1.  Kategori Tempat Museum Satria Mandala 

(Sumber : Observasi Penulis, 2015) 

Kategori Sub Kategori 

Ruang Koleksi dan Ruang 

Lain 

- Ruang Panji-panji 

- Ruang Diorama 1 

- Ruang Jendral Soedirman dan Jendral 

Oerip Soemohardjo 

- Ruang Tanda Jasa atau Tanda Kehormatan 

- Ruang Diorama 2 (atas) 

- Ruang Senjata (bawah) 

- Ruang Diorama 3 (bawah) 

- Ruang Diorama 4 (bawah) 

- Ruang Pertemuan Wiraloka (atas) 

- Ruang seragam TNI (bawah) 

- Ruang Balairung Pahlawan 
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- Ruang kantor Museum TNI 

- Ruang potret TNI Dalam Era 

Pembangunan 1976-1944 

- Museum Waspada Purbawisesa 

- Gedung Pusat Sejarah dan Tradisi TNI 

Pameran Taman - Kelompok Marta 

- Kelompok Kendaraan Tempur 

- Dermaga Mini TNI-AL 

- Taman Dirgantara 

Fasilitas Umum - Auditorium/ Ruang Serba Guna (Lantai 4) 

- Ruang Belajar dan Seminar Widyaloka 

- Perpusatakaan TNI 

- Toko Koperasi 

- Taman Bacaan Anak dan Perpustakaan  

- Mushola 

- Toilet 

 

 

Berdasarkan hasil observasi penulis, Museum Satria Mandala belum 

memiliki sign system yang memadai dan memudahkan pengunjung. 

SWOT sign system yang sudah ada di Museum Satria Mandala dalah 

sebagai berikut : 

1. Kekuatan : 

A. Benda-benda tertentu sudah memiliki identification sign. 
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2. Kekurangan : 

a. Sign satu dengan yang lain tidak memiliki kesatuan, perbedaan   

bentuk, dan jenis typeface pada setiap sign. 

b. Tidak terdapat map atau orientation sign. 

c. Directional sign masih kurang tepat, seperti contoh pengunjung    

 masih sulit menemukan letak toilet dan area yang lain. 

d. Tidak jelasnya regulatory sign yang berisi jam regulasi buka-tutup 

museum, dan tidak adanya larangan-larangan yang ada di museum. 

3. Peluang : 

a. Terdapat banyak ruang kosong yang dapat digunakan untuk 

meletakan sign system  

4. Ancaman : 

a. Kurangnya perawatan terhadap sign system. 

3.2.2.2. Study Existing Sign System 

Penulis melakukan observasi study existing sign system dan perbandingan 

antara sign system di Museum Satria Mandala. Berdasarkan hasil dari 

observasi yang dilakukan oleh penulis, sign system di Nation War Museum 

of Scotland sudah bagus karena setiap benda atau informasi sudah tertulis 

dalam sign system yang dibuat. Sign system yang ada di Nation War 

Museum of Scotland sudah mencakup semua kriteria sign dari teori David 

Gibson. Selain itu, Nation War Museum of Scotland juga dilengkapi 

dengan TV LCD, Layar Proyektor, Diorama untuk menambah daya tarik 
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dari setiap informasi yang ada di museum. Berikut foto-foto sign system 

dan penjelasannya : 

 

Gambar 3.4. Direction Sign 

(Sumber : http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g186525-d213572-Reviews-

National_War_Museum_of_Scotland-Edinburgh_Scotland.html) 

Gambar 3.4. menunjukkan Direction sign yang berisi petunjuk 

menuju Nation War Museum of Scotland. Sign tersebut terletak di area 

sekitar pintu masuk Nation War Museum of Scotland. Sign tersebut  

menggunakan teknik pemasangan Attachments yang diletakan di tanah 

dengan menggunakan 2 sisi yang bertumpu pada 4 kaki yang terdapat pada 

setiap sisinya dan menggunakan bahan material kayu sebagai bahan dasar 
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dan Stainless steel sebagai lapisan untuk menempatkan tulisan dengan 

ukuran 80cm x 55cm. 

 

Gambar 3.5. Regulatory Sign Texas State History Museum 

(Sumber : https://www.flickr.com/photos/d4vidbruce/199253450/) 

 Pada gambar 3.5. menunjukkan regulatory sign tentang tata tertib 

di Texas State History Museum. Sign terletak di depan pintu masuk. Sign 

tersebut menggunakan teknik pemasangan freestanding atau ground 

mounted dan menggunakan bahan frame kayu dan menggunakan teknik 

printing dengan ukuran 130 cm x 80 cm. 
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Gambar 3.6. Orientation Sign 

(Sumber : http://colleenkeith.com/environment/burnaby-village-museum/) 

Pada gambar 3.6. menunjukkan orientation sign yang terletak di 

area Burnaby Village Museum dan berisikan peta seluruh area museum. 

Sign tersebut menggunakan teknik pemasangan freestanding atau ground 

mounted bahan besi  sebagai penyangga kayu dan map menggunakan 

teknik printing yang diletakan di atas permukaan kayu lalu dilapisi dengan 

kaca agar lebih tahan lama dengan ukuran kayu 140cm x 60cm dan bahan 

printing berukuran 80cm x 50cm. 
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Gambar 3.7. Directional Sign 

(Sumber : http://www.wsisign.com/products/custom-unique-signs/) 

Gambar 3.7. menunjukkan directional sign dari Canadian War 

Museum yang digunakan untuk mengarahkan pengunjung dari satu tempat 

ke tempat lain. Sign tersebut menggunakan teknik pemasangan 

freestanding dan menggunakan bahan material kayu sebagai bahan dasar, 

lalu dilapisi dengan cat utuk keteranganya dengan ukuran 50cm x 15cm.  
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Gambar 3.8. Identification Sign 

(Sumber : http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g186525-d213572-Reviews-

National_War_Museum_of_Scotland-Edinburgh_Scotland.html) 

Gambar 3.8. menunjukkan identification sign dari salah satu 

koleksi National War Museum of Scotland. Sign tersebut menggunakan 

teknik pemasangan flat wall mounted dan menggunakan bahan kaca yang 

dilapisi dengan sticker sebagai keterangan dari koleksi dengan ukuran 200 

cm x 90 cm. 
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Gambar 3.9. Identification Sign Ruangan 

(Sumber : http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g186525-d213572-Reviews-

National_War_Museum_of_Scotland-Edinburgh_Scotland.html) 

Gambar 3.9. menunjukkan identification sign ruang yang ada di 

National War Museum of Scotland yang berada di atas pintu masuk 

ruangan . Sign tersebut menggunakan bahan dasar kayu yang ditempel 

dengan plat logam yang digantung di langit-langit museum dengan teknik 

Soffit mounted dan pada tulisan Royal Scot diberi emboss logam sehingga 

tulisan terlihat timbul dengan ukuran 90cm x 25 cm. 
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3.2.3. Dokumentasi 

Berikut adalah dokumentasi tempat-tempat dan benda-benda museum yang belum 

dilengkapi sign system  : 

 

Gambar 3.10. Ruang Proklamasi 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2015) 

 Ruang Proklamasi adalah sebuah ruangan pertama saat pengunjung 

memasuki area koleksi, ruang ini berisi naskah proklamasi yang tertulis dengan 

sangat jelas dan besar tidak hanya itu di ruangan ini juga terdapat foto jendral TNI 

dan Presiden dari yang Pertama sampai Sekarangm, tetapi pada ruangan ini tidak 

ada Orientation Sign yang menunjukan denah keseluruhan dari museum.  
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Gambar 3.11. Ruang Tanda Jasa 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2015) 

 Ruang Tanda Jasa berada di dalam Museum Satria Mandala, Ruangan 

Tanda Jasa ini merupakan salah satu ruangan yang ada di dalam museum yang 

tidak memiliki Identification Sign. Salah satu kekurangan sign system Museum 

Satria Mandala yang tidak memiliki sign system yang lengkap 

 

Gambar 3.12. Ruang Panji - Panji 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2014) 

 Ruang ini berisi panji - panji dari para jendral TNI dari jendral pertama 

kali yaitu Soedirman sampai yang sekarang. Tetapi ruangan tidak terdapat 
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keterangan ruangan atau Identification sign. ini tentu membuat bingung 

pengunjung yang berkunjung.  

 

Gambar 3.13. Koleksi Senjata 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2015) 

 

 Tidak hanya pada Identification sign saja, koleksi dari museum ini sudah 

tidak bisa terbaca dengan jelas lagi sehinga menyulitkan pengunjung untuk 

membaca setiap keterangan yang ada di setiap koleksi dan juga terlihat masing - 

masing keterangan koleksi tidak mempunyai satu kesatuan. 
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Gambar 3.14. Lorong Menuju Pamer Taman dan Ruang Diorama 3 & 4 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2015) 

 Lorong ini adalah pintu keluar dari gedung utama menuju ke area pamer 

taman dan diorama 3 & 4 tetapi pada pertemuan di ujung lorong tidak terdapat 

Direction Sign yang jelas sehingga banyak pengunjung yang bingung, dan juga 

pengunjung kesulitan untuk menemukan toilet pada saat keluar dari gedung utama 

karena tidak adanya arah yang jelas.  

3.2.4. Survei 

Penulis melakukan survei kepada 50 pengunjung Museum Satria Mandala pada 

tanggal 8 maret 2015. Tujuan penyebaran kuisioner terhadap pengunjung untuk 

mengetahui sejauh mana pengunjung mengetahui arah, Letak ruangan,kejelasan 

informasi, larangan-larangan di museum serta seberapa banyak pengunjung yang 

menyatakan perlu untuk diperbarui sign system yang ada di museum. 
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Gambar 3.15. Pengisian Kuisioner oleh Responden 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2015) 

Tabel Diagram 3.2. Data Jenis Kelamin Responden 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2015) 

 

 

 Berdasarkan diagram diatas menjelaskan bahwa 70% pengunjung adalah 

pria, dan 30% pengunjung adalah wanita . 

30

20

Jenis Kelamin

pria

wanita
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Tabel Diagram 3.3. Apakah anda mengetahui peraturan yang terdapat pada museum satria 

mandala? 

(Sumber : Kuisioner Penulis, 2015) 

 

  

 Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa sebesar 72% pengunjung 

tidak mengetahui peraturan yang terdapat pada museum. 

Tabel Diagaram 3.4. Apakah anda mengetahui letak ruangan di setiap museum satria 

mandala? 

(Sumber : Kuisioner Penulis, 2015)

 

 Berdasarkan diagram diketahui bahwa 90% Tidak mengetahui letak  setiap 

lokasi yang ada di museum. 

15

35

Pertanyaan 1

ya

tidak

3

47

Pertanyaan 2

ya

tidak
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Tabel Diagram 3.5. Anda dapat dengan mudah mencari lokasi yang hendak anda tuju? 

(Sumber : Kuisioner Penulis, 2015) 

 

 Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa  85% pengunjung kesulitan 

menemukan lokasi seperti toilet dan fasilitas umum lainya. 

Tabel Diagram 3.6. Apakah informasi terdapat pada museum seperti petunjuk arah 

dan keterangan koleksi terawat dengan baik? 

(Sumber : Kuisioner Penulis, 2015)

 

Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa 84% pengunjung 

menyatakan bahwa kondisi seperti keterangan pada koleksi dan petunjuk arah 

tidak terawat dengan baik. 
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45

pertanyaan 3

ya

tidak

6

44

pertanyaan 4

ya

tidak
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Tabel Diagram 3.7. Apakah informasi yang diberikan oleh museum sudah cukup baik 

untuk mengarahkan anda dari satu tempat ke tempat lainya? 

(Sumber : Kuisioner Penulis, 2015) 

 

Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa 72% pengunjung 

menyatakan bahwa informasi yang diberikan museum tidak memberikan arahan 

yang baik. 

Tabel Diagram 3.8. Apakah diperlukan sign system yang lebih jelas sehingga 

memudahkan penyampaian informasi kepada pengunjung? 

(Sumber : Kuisioner Penulis, 2015) 

 

Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa 100% pengunjung 

menginginkan adanya sign system yang baru. 

14

36

pertanyaan 5

ya

tidak

50

0

pertanyaan 6

ya

tidak

Perancangan Sign..., Gerry Tandanu, FSD UMN, 2015



   63 

3.3 Mind Mapping 

 

Gambar 3.16. Mindmap Museum Satria Mandala 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2015) 

 

 
 

Gambar 3.17. Mindmapping Sign system 

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2015) 

Perancangan Sign..., Gerry Tandanu, FSD UMN, 2015



   64 

 

 Setelah penulis memperoleh data primer Museum Satria Mandala dan data 

penelitian dari hasil wawancara, observasi, dan survei, penulis melakukan proses 

selanjutnya yaitu, mindmapping. Pembahasan mengenai perancangan sign system 

Museum Satria Mandala, penulis mendapatkan banyak aspek dari hasil 

mindmapping. Berdasarkan hasil mindmapping, penulis mendapatkan 

permasalahan yang ada di Museum adalah pengunjung masih bingung untuk 

menemukan arah, nama tempat, dan keterangan koleksi. Berdasarkan hasil 

mindmapping terdapat banyak kata kunci yang dibuat oleh penulis. Oleh sebab 

itu, proses mindmapping membantu penulis menemukan konsep untuk merancang 

sign system Museum Satria Mandala. Berdasarkan hasil mindmapping terdapat 

kata kunci yang dibuat oleh penulis. Proses mindmapping membantu penulis 

menemukan konsep untuk merancang sign system Museum Satria Mandala. 

3.4. Konsep Kreatif 

Perancangan sign system Museum Satria Mandala mempunyai target utama yaitu 

pria dan wanita, umur 17 hingga 40 tahun. Sign System akan dibuat dengan 

menggunakan warna-warna yang menjadi ciri khas dari TNI. Pemilihan dekorasi 

pada sign system akan menggunakan motif TNI dan ornament dari meriam yang 

menjadi ciri dari Museum Satria Mandala. Pembuatan sign system menggunakan 

bahan Stainless steel agar mengeluarkan kesan kokoh, selain itu juga bahan 

stainless steel menurut David Gibson (2009) memiliki sifat fleksibel dan tahan 

lama.
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