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BAB III 

 METODOLOGI  

 

3.1 Gambaran Umum Penelitian 

Museum Batik Pekalongan adalah museum seni yang memamerkan berbagai 

koleksi batik kuno dan modern yang berlokasi di Jl. Jetayu no. 1 Pekalongan, 

Jawa Tengah dan diresmikan pada 12 Juli 2006 oleh Presiden RI Susilo Bambang 

Yudhoyono. Karena museum terletak di pusat kota, di sekeliling museum banyak 

bangunan penting seperti masjid, gereja Katolik, kantor pos dan juga lapas. 

Sedikit lebih jauh dari kawasan museum juga berdiri gereja Kristen dan vihara. 

Berikut adalah lokasi Museum Batik Pekalongan. 

 

Gambar 3.1 Lokasi Museum Batik Pekalongan 
Sumber: Google Maps 
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3.1.1 Data 1 – Objek Penelitian 

3.1.1.1 Sejarah 

Gedung Museum Batik Pekalongan memanfaatkan gedung tua yang dibangun 

pada jaman penjajahan Belanda, yang dulunya merupakan kantor keuangan yang 

membawahi tujuh pabrik gula di karesidenan Pekalongan, dan akhirnya menjadi 

Balai Kota Pekalongan. Dari abad ke 14 -16 kota Pekalongan telah dikenal karya 

dan kegiatan membatik sebagai salah satu mata pencaharian mayoritas 

masyarakatnya. Pada tahun 1972 masyarakat pecinta batik dan pembatik 

Pekalongan membentuk sebuah komunitas bernama Paguyuban Pecinta Batik 

Pekalongan (PPBP). Mereka menginginkan adanya sebuah tempat untuk 

melestarikan budaya batik Pekalongan.  

Seperti yang dikutip dari situs asosiasimuseumindonesia (26 November 

2013), pada 12 Juli 1972 perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Jawa Tengah, dalam hal ini  Kepala Bidang Permuseuman didukung oleh walikota 

Pekalongan ke 10 Drs. R. Soepomo mendirikan Museum Batik di Pekalongan 

yang terletak di tengah Kota Pekalongan,  sebelah selatan kawasan Taman 

Hiburan Rakyat (THR) Gedung Bintang Merdeka yang sekarang di kawasan Pos 

Penjagaan Polisi (Posis) Jalan Resimen XVII. 
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Gambar 3.2 Gedung Museum Batik Pekalongan 
Sumber: dokumentasi penulis 

 

3.1.1.2 Arsitektural  

Bangunan museum adalah bangunan lama, di dalamnya terdapat beberapa kamar 

yang luas dengan pintu tinggi dan jendela yang besar dimana ukiran-ukiran masih 

mendominasi interior museum ini. Dana untuk pemeliharaan gedung menurut 

wawancara dengan kepala museum masih dibantu oleh pemerintah kota. 

  

Gambar 3.3 Pintu masuk ruang pamer I 
Sumber: dokumentasi penulis 
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Gambar 3.4 Pintu masuk ruang pamer II 
Sumber: dokumentasi penulis 

 
Ruang koleksi museum batik menyediakan batik dari keraton, pesisiran, batik 

nusantara, serta ada ruang khusus yang menyimpan koleksi batik dari pejabat, 

artis, model dan desainer Indonesia. Salah satu ruang pamer di museum adalah 

ruang batik pesisiran yang menampilkan batik dari daerah pesisir seperti 

Pekalongan, Cirebon dan Lasem. Di ruangan ini pengunjung bisa melihat koleksi 

yang khas dari ketiga daerah dengan berbagai macam corak dan warna yang 

berbeda satu sama lain. 

  

Gambar 3.5 Ruang batik pesisiran 
Sumber: dokumentasi penulis 
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Ruang pamer berikutnya adalah ruang batik nusantara menampilkan koleksi 

batik dari berbagai penjuru nusantara seperti batik Jambi, Pacitan, Madura, 

Dayak, Bali, Jakarta, dan sebagainya. Perbedaan motif batik dari setiap daerah di 

Indonesia bisa terlihat jelas di sini dan pengunjung akan diberi penjelasan makna 

atau nilai-nilai kehidupan di balik motif-motif batik masing-masing daerah 

tersebut. 

 

  

Gambar 3.6 Ruang batik nusantara 
Sumber: dokumentasi penulis 

 
Ruang pamer terakhir adalah ruang batik pedalaman yang berasal dari 

Yogyakarta dan Surakarta. Filosofi di balik motif-motif batik pedalaman ini juga 

akan dijelaskan kepada pengunjung. Dengan melihat koleksi-koleksi di museum 

pengunjung akan dapat melihat perbedaan yang jelas antara batik pesisir dan 

pedalaman. 
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Gambar 3.7 Ruang batik pedalaman 
Sumber: dokumentasi penulis 

 
Di tengah-tengah bangunan museum ada sebuah taman dengan air mancur, setelah 

selesai melihat-lihat koleksi pengunjung bisa duduk-duduk di sekitar taman dan 

bisa berfoto. Pengunjung hanya boleh mengambil gambar di taman tersebut 

maupun di luar gedung, sedangkan memotret ruang koleksi batik tidak 

diperbolehkan. 

  

Gambar 3.8 Taman museum 
Sumber: dokumentasi penulis 

 
Di museum terdapat aula/ ruang pertemuan yang mampu menampung 80 

orang dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pertemuan, rapat, 
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seminar, maupun acara jamuan makan. Terkadang ruang pertemuan ini digunakan 

sebagai tempat sosialisasi, pelatihan, dan sarasehan yang diadakan oleh 

pemerintah kota Pekalongan, pemerintah provinsi Jawa Tengah, pemerintah pusat 

serta komunitas pecinta batik. 

Museum ini memiliki perpustakaan dengan koleksi lebih dari 1292 buku batik 

dan buku umum untuk menambah ilmu dan referensi tentang batik. Museum juga 

memiliki fasilitas telecenter yang dapat menambah pengetahuan pengunjung 

mengenai batik. 

  

Gambar 3.9 Perpustakaan museum 
Sumber: dokumentasi penulis 

 
Museum mempunyai fasilitas workshop batik yang digunakan untuk pelatihan 

membatik. Fasilitas ini sering digunakan sebagai tempat praktek oleh pelajar di 

kota Pekalongan dalam memenuhi mata pelajaran muatan lokal batik. Saat 

pengunjung sudah selesai melihat koleksi dan praktek membatik, pengunjung 

akan dibawa ke kedai batik yang menjual berbagai produk batik mulai dari kain, 

pakaian, dan souvenir seperti hiasan dinding, gantungan kunci, pin, kartu pos, dan 

lain-lain. 
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3.1.1.3 Museum Batik Pekalongan saat ini 

Museum Batik Pekalongan secara tidak langsung juga menjadi sumber mata 

pencaharian penduduk Pekalongan sendiri. Produk-produk batik yang dijual di 

museum adalah hasil produksi pengusaha batik di kota Pekalongan. Di luar 

museum juga banyak pedagang asongan yang berjualan makanan dan minuman 

untuk para pengunjung.  

Visi dan misi Museum Batik Pekalongan berdasarkan dokumentasi publik: 

Visi museum adalah terwujudnya museum batik di kota Pekalongan sebagai 

wadah untuk menggali, melestarikan dan mengembangkan batik sebagai warisan 

budaya bangsa Indonesia serta pusat informasi yang perlu dikembangkan, dibina 

dan dipelihara keberadaannya. Misi museum adalah: 

1. Mendorong masyarakat Indonesia untuk peduli terhadap keberadaan 

museum batik di kota Pekalongan sebagai wujud turut serta dalam 

pelestarian budaya Indonesia. 

2. Mendorong minat pengusaha/ pengrajin batik untuk terus menggali dan 

melestarikan motif lama dan menciptakan motif baru. 

3. Melakukan kegiatan dokumentasi, penelitian dan penyajian informasi serta 

mengkomunikasikannya kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan 

sepenuhnya bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. 

4. Memperluas lapangan kerja dan pemasaran. 
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Tujuan dibentuknya museum: 

1. Terwujudnya Museum Batik di kota Pekalongan menjadi tempat 

pelestarian batik sebagai warisan budaya Indonesia. 

2. Terwujudnya Museum Batik sebagai tempat tujuan wisata.  

3. Terwujudnya tampilan pameran batik yang informatif dan edukatif. 

4. Terwujudnya informasi batik yang dapat diakses oleh masyarakat.  

5. Terwujudnya minat masyarakat terhadap budaya batik Indonesia.  

6. Terbentuknya hubungan kerjasama dalam lingkungan internasional. 

 

3.1.1.4 Pengunjung 

Pengunjung museum bervariasi dari anak-anak sampai orang tua, dari berbagai 

profesi, dari berbagai kota di Indonesia dan juga dari luar negeri yang memiliki 

tujuan masing-masing dalam mengunjungi museum. Pengunjung museum tidak 

tentu jumlahnya, terkadang pada satu hari bisa mencapai ratusan pengunjung, 

terkadang pula dalam satu hari jumlah pengunjungnya bisa dihitung jari.  
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Tabel 3.1 Data pengunjung museum 2012 
Sumber: data Museum Batik Pekalongan 

 

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan paling banyak pada 

bulan Juni yaitu ada 3300 pengunjung, dan kunjungan paling sedikit yaitu pada 

bulan Juli dikarenakan bulan puasa yaitu hanya 730 pengunjung. Pada bulan 

November – Desember  tidak ada kunjungan / museum tidak dibuka untuk umum, 

dikarenakan museum masih dalam tahap revitalisasi. 

  

Tabel 3.2 Data pengunjung museum 2013 
Sumber: data Museum Batik Pekalongan 

 

Perancangan Media ..., Fiona Xaviera, FSD UMN, 2014



	  
	  

Sama seperti tahun sebelumnya, jumlah kunjungan paling banyak ada di 

bulan Juni yaitu 2274 pengunjung. Sedangkan kunjungan paling sedikit terjadi 

pada bulan Juli yaitu hanya 613 pengunjung. Penurunan jumlah kunjungan yang 

sangat drastis selalu terjadi pada bulan Juni ke bulan Juli, dikarenakan pada bulan 

Juni  adalah musim liburan dan bulan Juli adalah bulan puasa. Museum Batik 

Pekalongan selalu mengalami penurunan kunjungan  pada bulan puasa setiap 

tahunnya. 

  

Tabel 3.3 Data pengunjung museum 2006-2013 
Sumber: data Museum Batik Pekalongan 

 

Dari data pengunjung harian yang diberikan pihak museum kepada penulis dan 

observasi yang penulis lakukan selama satu minggu di museum, dapat terlihat 

bahwa memang pengunjung museum sangat didominasi oleh masyarakat lokal 

terutama pelajar SD, berikut contoh sebagian data pengunjung harian pada 

November 2013. 
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Tabel 3.4 Data pengunjung museum 1-11 November 2013 
Sumber: data Museum Batik Pekalongan 

 
Harga tiket masuk: 

Anak-anak : Rp 1.000,- 

Dewasa : Rp 5.000,- 

Workshop pelatihan membatik: 

Kain 30 x 30 cm : Rp 20.000,- 

Kain 50 x 50 cm : Rp 25.000,- 

Kain 30 x 30 cm dengan bingkai kayu: Rp 25.000,- 

Kain 100 x 100 cm : Rp 65.000,- 
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3.1.1.5 SWOT 

Strength: 

1. Terletak di pusat kota. 

2. Akomodasi mudah, dijangkau kendaraan umum. 

3. Memiliki koleksi batik lengkap dari seluruh nusantara. 

4. Mendapat penghargaan Best Practice International dari UNESCO dan 

Cipta Pesona Wisata Award 2012. 

Weakness: 

1. Gedung yang tidak terlalu besar menyebabkan koleksi yang bisa 

ditampilkan tidak terlalu banyak. 

2. Terletak di kota kecil. 

3. Promosi yang kurang sehingga hanya dikenal masyarakat lokal. 

Opportunities: 

1. Satu-satunya museum batik di Jawa Tengah. 

2. Harga tiket masuk dan biaya workshop lebih murah dibanding museum 

lainnya. 

Threats 

Banyak objek wisata yang lebih menarik di Pekalongan seperti wisata alam 

(pantai) dan wisata belanja. 
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3.1.2 Data 2 – Hasil Penelitian 

3.1.2.1 Observasi 

Observasi penulis lakukan di Museum Batik Pekalongan, Museum Batik dan 

Sulaman Yogyakarta, Museum Batik Ciptowening Imogiri, dan Museum Tekstil 

Jakarta. Penulis juga mengobservasi museum non-tekstil yang berada di Jawa 

Tengah yaitu Museum Seni dan Budaya Jawa Ullen Sentalu dan Museum Gunung 

Berapi Merapi. Tujuannya untuk mendapatkan perbandingan dari museum-

museum tersebut dari berbagai sisi. Setelah melakukan observasi ke beberapa 

museum tekstil lainnya dan museum-museum di Jawa Tengah, dapat dilihat 

bahwa Museum Batik Pekalongan sangat baik dalam pengelolaannya dan 

koleksinya menarik dibanding museum tekstil lainnya sehingga sangat layak 

dikunjungi. Museum Batik Pekalongan mungkin tidak bisa terlalu mengeksplor 

dalam hal interior ataupun alat peraga karena dana masih diberi oleh pemerintah 

kota, berbeda dengan museum-museum swasta. Dari segi promosi museum-

museum di Indonesia masih sangat kurang perhatian terhadap media promosinya. 

Penulis mencari artefak visual yang sudah dimiliki Museum Batik Pekalongan 

yang berkaitan dengan media promosi dan brand identity.  Berikut adalah desain-

desain yang dimiliki. 

1. Logo 

  

Gambar 3.10 Logo Museum Batik Pekalongan 
Sumber: data Museum Batik Pekalongan 
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2. Brosur 

Brosur museum yang didapat penulis terdiri dari dua desain. Desain yang 

lama didominasi oleh warna coklat dengan background tekstur serat kayu dan 

motif batik jlamprang khas Pekalongan yang ada sebagian kecil di bagian atas 

dan bawah brosur. Brosur ini tri fold, dicetak di art paper, berukuran 31.8 x 

21 cm. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, berisi foto-foto ruangan 

koleksi dan aktivitas belajar membatik di museum. Informasi yang 

disampaikan cukup lengkap, harga tiket masuk dan biaya pelatihan membatik 

juga sudah disertakan. Peta untuk menuju ke museum ini juga sudah 

disertakan untuk mempermudah calon pengunjung yang akan datang. 

  

Gambar 3.11 Brosur lama sisi luar 
Sumber: dokumentasi penulis 
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Gambar 3.12 Brosur lama sisi dalam 
Sumber: dokumentasi penulis 

 
Brosur yang baru ada dua macam, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.  

  

Gambar 3.13 Brosur baru bahasa Indonesia 
Sumber: dokumentasi penulis 

 
Brosur dalam bahasa Indonesia ini didominasi warna pink dan ungu, dengan 

cutting yang unik. Bahan brosur adalah untuk cover art karton laminasi doff 1 sisi, 

sedangkan bagian dalam menggunakan art paper. Pada dasarnya brosur ini tri 
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fold, namun bagian dalam (isi) ditambahkan art paper single fold sebanyak dua 

lembar dan disatukan dengan cover menggunakan staples. Pada bagian belakang 

ada 3 halaman yang kosong tanpa ada tulisan/ foto. Isi brosur sama dengan brosur 

yang lama. Brosur ini tidak efisien karena terlalu banyak gambar-gambar terlalu 

besar yang memakan tempat, ukuran bodytext juga terlalu besar. 

  

Gambar 3.14 Brosur baru bahasa Inggris 
Sumber: dokumentasi penulis 

 

  

Gambar 3.15 Brosur baru bahasa Inggris sisi dalam 
Sumber: dokumentasi penulis 

 
Isi sama dengan brosur bahasa Indonesia, namun diterjemahkan ke dalam bahasa 

Inggris. Warna juga sama didominasi pink dan ungu, bahan art paper laminasi 
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glossy di dua sisi. Foto-foto yang digunakan banyak yang kualitasnya kurang 

baik. Sama seperti brosur bahasa Indonesia, ukuran bodytext masih terlalu besar. 

Brosur-brosur ini hanya terdapat di museum, sehingga hanya pengunjung 

saja yang bisa mendapatkan brosur. Terkadang brosur ini disediakan di tempat 

pendaftaran, terkadang juga tidak. Pada akhirnya fungsinya bukan untuk 

mempromosikan museum kepada masyarakat luas tetapi lebih memberikan 

penjelasan ulang tentang museum kepada pengunjung. 

3. Tiket masuk 

  

Gambar 3.16 Tiket masuk 
Sumber: dokumentasi penulis 

 

4. Goodie bag 

  

Gambar 3.17 Goodie bag 
Sumber: dokumentasi penulis 
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5. Tag souvenir 

  

Gambar 3.18 Tag gantungan kunci canting 
Sumber: dokumentasi penulis 

 

6. Sign system 

   

Gambar 3.19 Identification sign 
Sumber: dokumentasi penulis 

 
Keterangan mengenai koleksi di museum ini semuanya ditulis dalam bahasa 

Indonesia dan Inggris. Identification sign di setiap ruangan memiliki warna 

berbeda, ruang pamer I biru, ruang pamer II oranye, dan ruang pamer III hijau. 

Supaya tidak mudah rusak, keterangan koleksi ini dimasukkan ke dalam akrilik. 
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3.1.2.2 Wawancara  

Penulis mewawancarai kepala Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Museum 

Batik Pekalongan yaitu Ibu Tanti Lusiani pada tanggal 16 Januari 2014. Berikut 

adalah rangkuman hasil wawancara dengan beliau. 

 

Gambar 3.20 Ibu Tanti Lusiani 
Sumber: dokumentasi penulis 

 
Pada awal berdirinya tahun 2006, museum ini dikelola oleh Yayasan Kadin Pusat. 

Museum ini menggunakan gedung milik pemerintah kota, yaitu eks Balai Kota 

Pekalongan. Di Museum Batik Pekalongan, ada koleksi batik pedalaman, batik 

pesisir, dan batik nusantara yaitu batik dari kota-kota di seluruh Indonesia. Jumlah 

koleksi sementara sampai Januari 2014 adalah 1210 batik, baik yang berupa kain, 

pakaian, dan pajangan.  

Tahun 2012 ada revitalisasi, yang menyebabkan kepengurusan museum 

berpindah menjadi di bawah UPTD Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan 

Pariwisata. Revitalisasi membuat museum semakin berkembang, dengan 

dibuatnya ruang audiovisual untuk menampilkan sejarah batik dan sejarah 

Museum Batik Pekalongan, juga alat peraga koleksi dibuat lebih modern sehingga 

tema museum ini mengkombinasikan tradisional dan modern. 
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Untuk mempromosikan museum, pihak museum biasanya mengikuti acara-

acara yang berhubungan dengan batik dengan tekstil, seperti pameran kain 

tradisional, pekan batik internasional, dan lain-lain. Museum Batik Pekalongan 

juga memiliki brosur yang dibagikan saat mengikuti event/ pameran, ke sekolah-

sekolah, hotel, pejabat dari kota Pekalongan yang akan ke luar kota, dan 

pengunjung dari luar negeri. Museum melakukan promosi door to door secara 

gencar ke sekolah-sekolah di kota Pekalongan, karena adanya program dari Dinas 

Pendidikan yang membuat mata pelajaran batik menjadi mata pelajaran wajib 

(muatan lokal) di Sekolah Dasar di kota Pekalongan. Pelajar SD biasanya 

mendapat teori batik di sekolah, dan melakukan praktek di museum. Inilah yang 

menyebabkan mayoritas pengunjung Museum Batik Pekalongan adalah pelajar 

SD. Mata pelajaran batik untuk pelajar Taman Kanak-kanak biasanya baru 

pengenalan awal, dan untuk Sekolah Menengah Pertama mata pelajaran batik 

hanya menjadi ekstrakurikuler. 

Pada tahun 2014 museum akan melakukan promosi ke luar kota seperti 

kabupaten Pekalongan, kabupaten Batang, Pemalang, dan ke sekolah-sekolah 

karena bila dilihat dari daftar pengunjung, pelajar yang datang hanya dari 

beberapa sekolah saja. Museum juga akan mempromosikan museum ke Lembaga 

Pertahanan, anak jalanan, dan panti asuhan. Yang akan diajarkan ke mereka 

adalah teori dan praktek namun prakteknya hanya sekilas, jika ingin mengetahui 

lebih lanjut mereka bisa datang ke museum.  
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3.1.2.3 Kuesioner  

3.1.2.3.1 Kuesioner Kepada Wisatawan 

Penulis melakukan membagikan kuesioner kepada 50 wisatawan yang sedang 

berkunjung ke Pekalongan yaitu di Pasar Grosir Setono dan International Batik 

Centre pada tanggal 12 – 18 Februari 2014. Teknik sampling yang digunakan 

adalah sampel purposif dengan pendekatan nonprobabilitas, dimana penulis sudah 

menentukan terlebih dahulu responden untuk mengisi kuesioner. Karena 

responden yang dituju adalah wisatawan yang datang ke Pekalongan, penulis 

sengaja menyebarkan kuesioner di tempat wisata yang selalu ramai dikunjungi 

wisatawan dari luar kota Pekalongan yaitu tempat belanja batik seperti Pasar 

Grosir Setono dan International Batik Center. Berdasarkan pertimbangan supaya 

hasil penelitian bisa lebih objektif, penulis hanya mengambil satu orang dari 

setiap rombongan atau kelompok tur untuk dijadikan responden karena orang 

dalam satu kelompok kemungkinan besar akan memberi jawaban yang sama 

dibandingkan orang dari kelompok berbeda. 

Berikut adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang 

dibagikan. 
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Tabel 3.5 Usia responden 
Sumber: kuesioner kepada wisatawan di Pekalongan no. 1 

 

Wisatawan paling banyak adalah dari range umur 21-30, kemudian 31-40. 

Mayoritas wisatawan berdasarkan pengamatan penulis adalah keluarga-keluarga 

dan mahasiswa. Keluarga-keluarga datang dengan transportasi mobil pribadi, 

sedangkan yang berwisata dengan grup biasanya menggunakan bus atau travel. 

 
Tabel 3.6 Jenis kelamin responden 

Sumber: kuesioner kepada wisatawan di Pekalongan no. 1 
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Tabel 3.7 Profesi responden 
Sumber: kuesioner kepada wisatawan di Pekalongan no. 1 

 

Tabel 3.8 Domisili responden 
Sumber: kuesioner kepada wisatawan di Pekalongan no. 2 
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Tabel 3.9 Transportasi yang digunakan 
Sumber: kuesioner kepada wisatawan di Pekalongan no. 3 

 

Pertanyaan-pertanyaan di atas dapat membantu penulis dalam menganalisa 

strategi penyebaran media promosi, penentuan media promosi, dan strategi 

komunikasi yang akan digunakan. 

Tabel 3.10 Identik dengan Pekalongan 
Sumber: kuesioner kepada wisatawan di Pekalongan no. 4 

 

100% responden mengatakan bahwa kota Pekalongan identik dengan batik 

sehingga batik sendiri sudah menjadi identitas kota Pekalongan. 
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Tabel 3.11 Tujuan kunjungan 
Sumber: kuesioner kepada wisatawan di Pekalongan no. 5 

 

Tabel 3.12 Prioritas destinasi di Pekalongan 
Sumber: kuesioner kepada wisatawan di Pekalongan no. 6 

 

Tempat yang selalu dikunjungi wisatawan saat mendatangi kota Pekalongan 
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Tabel 3.13 Kunjungan ke museum 
Sumber: kuesioner kepada wisatawan di Pekalongan no. 7 

 

Tabel 3.14 Pengetahuan tentang Museum Batik Pekalongan 
Sumber: kuesioner kepada wisatawan di Pekalongan no. 9 

 

Tabel 3.15 Kunjungan ke Museum Batik Pekalongan 
Sumber: kuesioner kepada wisatawan di Pekalongan no. 10 

 

Pertanyaan apakah responden pernah mengunjungi museum apapun yang ada di 
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Museum Batik Pekalongan atau tidak. Hasil yang didapat yaitu 70% tidak tahu, 

22% tahu tetapi belum pernah mengunjungi, dan 8% tahu dan sudah pernah 

mengunjungi. 

Tabel 3.16 Sumber pengetahuan tentang Museum Batik Pekalongan 
Sumber: kuesioner kepada wisatawan di Pekalongan no. 11 

 

Tabel 3.17 Minat terhadap batik kuno 
Sumber: kuesioner kepada wisatawan di Pekalongan no. 12 

 

3.1.2.3.2 Kuesioner Kepada Pengunjung Museum Batik Pekalongan 

Penulis juga menyebarkan kuesioner kepada 50 pengunjung Museum Batik 

Pekalongan pada tanggal 12 – 18 Februari 2014. Teknik sampling yang digunakan 

sama seperti kuesioner sebelumnya yaitu dengan pendekatan nonprobabilitas 

sampel purposif, dimana penulis sudah menentukan terlebih dahulu responden 

untuk mengisi kuesioner. Berdasarkan pertimbangan supaya hasil penelitian bisa 

lebih objektif, penulis hanya mengambil satu orang dari setiap rombongan atau 
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kelompok pengunjung untuk dijadikan responden karena orang dalam satu 

kelompok kemungkinan besar akan memberi jawaban yang sama dibandingkan 

orang dari kelompok berbeda. 

  

Gambar 3.21 Salah satu pengunjung museum 
Sumber: dokumentasi penulis 

 
Berikut adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang 

dibagikan. 

Tabel 3.18 Usia responden 
Sumber: kuesioner kepada pengunjung museum no. 1 
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Tabel 3.19 Jenis kelamin responden 
Sumber: kuesioner kepada pengunjung museum no. 1 

 

 
Tabel 3.20 Profesi responden 

Sumber: kuesioner kepada pengunjung museum no. 1 
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Tabel 3.21 Domisili responden 
Sumber: kuesioner kepada pengunjung museum no. 2 

 

Tabel 3.22 Transportasi yang digunakan 
Sumber: kuesioner kepada pengunjung museum no. 3 
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Tabel 3.23 Jumlah kunjungan 
Sumber: kuesioner kepada pengunjung museum no. 4 

 

Tabel 3.24 Pribadi/ grup 
Sumber: kuesioner kepada pengunjung museum no. 5 

 

Tabel 3.25 Sumber pengetahuan tentang Museum Batik Pekalongan 
Sumber: kuesioner kepada pengunjung museum no. 6 
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Tabel 3.26 Penampilan museum 
Sumber: kuesioner kepada pengunjung museum no. 7 

 

Tabel 3.27 Mendapat informasi yang jelas 
Sumber: kuesioner kepada pengunjung museum no. 8 

 

Tabel 3.28 Keluhan/ kritik/ saran 
Sumber: kuesioner kepada pengunjung museum no. 9 

 

Saran yang diberikan responden adalah supaya penjelasan dibuat lebih menarik, 
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interaktif), koleksi yang dipamerkan ditambah, meningkatkan promosi dan 

meningkatkan kebersihan museum. 

Tabel 3.29 Rekomendasi kepada orang lain 
Sumber: kuesioner kepada pengunjung museum no. 10 

 

Tabel 3.30 Rencana datang kembali 
Sumber: kuesioner kepada pengunjung museum no. 11 

 

Kesimpulan dari hasil kuesioner ini adalah bahwa museum cukup baik secara 

penampilan maupun penyajian informasi karena mayoritas pengunjung merasa 

puas setelah melakukan kunjungan maupun pelatihan. 92% responden berniat 

untuk datang kembali ke Museum Batik Pekalongan dan 100% akan 

merekomendasikan museum kepada orang lain menandakan bahwa museum ini 

sangat layak untuk dikunjungi. 
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3.2 Mind Mapping 

Mind mapping di bawah ini berisi tahapan-tahapan yang dikerjakan oleh penulis 

dalam menentukan data untuk strategi kreatif dalam bentuk penjabaran pola pikir. 

Mind mapping membantu menemukan kata-kata kunci yang bisa dijadikan tema 

atau konsep dalam membuat desain.  

  

Gambar 3.22 Mind mapping I 
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Gambar 3.23 Mind mapping II 

 

3.3 Konsep Kreatif 

Kerangka pemikiran yang telah dibahas sebelumnya menghasilkan poin-poin yang 

membentuk big idea. Museum yang identik dengan sejarah dan warisan budaya 

memunculkan ide penjelajahan/ eksplorasi sebagai kata kunci utama dalam 

perancangan media promosi. Eksplorasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah “penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih 

banyak (tentang keadaan); penyelidikan; penjajakan, dan kegiatan untuk 

memperoleh pengalaman baru dari situasi baru.” Dalam pembentukan sejarah 

batik, ada proses yang bisa digali lagi dan bisa diketahui dengan datang ke 

museum. Eksplorasi di sini digambarkan dengan penggunaan kaca pembesar. 

Koleksi museum yang didominasi batik tulis membuat canting sebagai salah satu 
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elemen di dalam desain media promosi karena canting adalah alat yang digunakan 

untuk membuat batik tulis. Font untuk headline menggunakan font yang 

menyerupai goresan lilin batik. Elemen-elemen yang digunakan dalam berbagai 

media akan seragam  supaya ada kesatuan satu sama lain.  

 Media yang digunakan ditentukan berdasarkan target audiens. Media-

media yang akan digunakan antara lain x-banner, brosur, billboard, iklan di 

katalog kereta api, iklan majalah, transport ads, paper bag toko batik, dan price 

tag toko batik. Selain media cetak, penulis juga merancang media digital yaitu 

website dan banner website. Pemilihan media ini didasari pertumbuhan pengguna 

internet di Indonesia yang sangat cepat, di tahun 2013 pengguna internet di 

Indonesia adalah 74,57 juta orang seperti yang dikutip dari majalah The 

Marketeers. Internet juga digunakan oleh semua kalangan baik tua dan muda, 

kalangan atas dan menengah. 50% pengguna internet di Indonesia berusia di 

bawah 30 tahun dan 16% di atas 45 tahun. Maka dari itu penggunaan internet 

sebagai bagian promosi akan sangat efektif karena bisa dijangkau siapa saja. 
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