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RINGKASAN EKSEKUTIF

Museum Kebangkitan Nasional (Muskitnas) merupakan salah satu museum yang

berada di bawah Direktorat Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Kemendikbud). Muskitnas mempunyai tujuan utama yaitu sebagai tempat

pelestarian dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai kebangkitan

nasional dalam rangka memperkukuh jati diri bangsa. Seiring dengan berjalannya

waktu, Muskitnas berusaha untuk menjadi museum modern, yaitu museum yang

tidak hanya berorientasi pada pengelolaan koleksi tetapi pengadaan program kegiatan

yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mengoptimalkan

peran Muskitnas serta mengevaluasi program-program yang telah terlaksana, maka

Muskitnas membuat program Kajian Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional

2020.

Objek pada Kajian Pengunjung Muskitnas 2020 terdiri dari tiga segmentasi, yaitu

Guru/Sekolah, Masyarakat Umum, dan Pengunjung Muskitnas. Kajian Pengunjung

Muskitnas 2020 menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari survei

terhadap responden. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu pengisian

kuesioner melalui wawancara tatap muka langsung (face-to-face interview) dan

pengisian kuesioner daring secara mandiri oleh responden (online survey).

Metode analisis data yang digunakan dalam kajian ini antara lain Analisis Deskriptif,

Structural Equation Modeling (SEM), dan Net Promoter Score (NPS). Analisis

Deskriptif menampilkan distribusi atau sebaran data berupa frekuensi atau persentase.

Structural Equation Modeling digunakan untuk mengukur Indeks Kepuasan

Pengunjung Muskitnas, penggunaan metode ini mengacu pada pengukuran Indeks

Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction Index) yang dilakukan oleh American

Customer Satisfaction Index (ACSI). Adapun Net Promoter Score digunakan untuk

mengukur loyalitas pengunjung.

Hasil kajian menunjukkan bahwa responden dari setiap segmentasi mayoritas pernah

melakukan kunjungan museum. Di antara museum yang pernah dikunjungi antara
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lain Museum Nasional Indonesia, Museum Kebangkitan Nasional, Museum

Fatahillah, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, dan Museum Sumpah Pemuda.

Di samping itu, mayoritas responden juga memiliki minat untuk melakukan

kunjungan museum di waktu yang akan datang.

Museum Kebangkitan Nasional cukup dikenal oleh masyarakat. Di antara keunikan

dan keunggulan Museum Kebangkitan Nasional di mata masyarakat adalah bangunan

yang asli peninggalan sejarah serta lingkungan yang nyaman, bersih, dan asri.

Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional sudah sangat puas dengan pelayanan dan

fasilitas yang ada di museum, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kepuasan

Pengunjung yang mencapai nilai 90.01.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Museum Kebangkitan Nasional (Muskitnas) merupakan salah satu museum yang

berada di bawah Direktorat Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Kemendikbud). Gedung Muskitnas merupakan Gedung STOVIA (School Tot

Opleding Van Inlandsche Artsen) yang dulu digunakan sebagai pendidikan Sekolah

Dokter Djawa dan sekolah kedokteran Bumiputera.

Muskitnas mempunyai tujuan utama yaitu sebagai tempat pelestarian dan

peningkatan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai kebangkitan nasional dalam

rangka memperkukuh jati diri bangsa. Seiring dengan berjalannya waktu, Muskitnas

berusaha untuk menjadi museum modern, yaitu museum yang tidak hanya

berorientasi pada pengelolaan koleksi tetapi pengadaan program kegiatan yang

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam merealisasikan tujuan Muskitnas di atas, banyak program yang telah

dijalankan seperti penyuluhan museum, pameran keliling, lomba, seminar, hingga

festival. Semua program tersebut ditujukan tidak hanya untuk pelajar, mahasiswa,

ataupun guru, akan tetapi untuk masyarakat luas pada umumnya.

Untuk mengoptimalkan peran Muskitnas serta mengevaluasi program-program yang

telah terlaksana, maka Muskitnas membuat program Kajian Pengunjung Museum

Kebangkitan Nasional 2020. Kajian ini diharapkan dapat memperoleh data yang valid

mengenai persepsi pengunjung terhadap Muskitnas sehingga timbal-balik tersebut

dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan langkah yang harus ditempuh di

masa yang akan datang sehingga program-program yang dirancang akan tepat sasaran

dan bermanfaat.



KAJIAN PENGUNJUNG MUSKITNAS 2020

2

Tujuan

Tujuan dari Kajian Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional 2020 antara lain:

1. Mengetahui pengetahuan dan minat guru/sekolah terhadap Museum Kebangkitan

Nasional

2. Mengetahui pengetahuan dan minat masyarakat umum, khususnya masyarakat

DKI Jakarta terhadap Museum Kebangkitan Nasional

3. Mengetahui dan mengukur tingkat kepuasan pengunjung terhadap layanan yang

diberikan oleh Museum Kebangkitan Nasional

4. Mengumpulkan ide, saran, dan kebutuhan dari guru/sekolah, masyarakat umum,

dan pengunjung terhadap Museum Kebangkitan Nasional



METODOLOGI KAJIAN

3

METODOLOGI KAJIAN

Objek Kajian

Objek pada Kajian Pengunjung Muskitnas 2020 terdiri dari tiga segmentasi, yaitu

Guru/Sekolah, Masyarakat Umum, dan Pengunjung Muskitnas.

Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel responden dalam Kajian Pengunjung Muskitas 2020 dilakukan

dengan teknik pengambilan sampel non probabilitas (non probability sampling) yaitu

pengambilan sampel purposif (purposive sampling) dengan jumlah sampel sesuai

dengan yang telah ditetapkan. Distribusi sampel dalam kajian ini dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tabel 2.1 Distribusi sampel berdasarkan segmentasi

Segmentasi Jumlah Responden

Guru/Sekolah 120

Wawancara Langsung 70

Kuesioner Daring 50

Masyarakat Umum 100

Pengunjung 100

Metode Pengumpulan Data

Kajian Pengunjung Muskitnas 2020 menggunakan data primer yang diperoleh

langsung dari survei terhadap responden. Pengumpulan data dilakukan dengan dua

cara, yaitu pengisian kuesioner melalui wawancara tatap muka langsung (face-to-face



KAJIAN PENGUNJUNGMUSKITNAS 2020

4

interview) dan pengisian kuesioner daring secara mandiri oleh responden (online

survey).

Kuesioner pada kajian ini terdiri dari pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka, dan

pertanyaan persepsi yang diukur dengan menggunakan skala Likert khususnya pada

bagian kepuasan pengunjung Muskitnas.

Kepuasan pengunjung diukur berdasarkan dimensi dari Kualitas Layanan (Service

Quality) di antaranya Jaminan (Assurance), Bukti Fisik (Tangible), Daya Tanggap

(Responsiveness), dan Keandalan (Reliability). Dimensi tersebut diukur

menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5 seperti yang ditampilkan pada

tabel berikut.

Tabel 2.2 Kategori dan skor skala Likert

Kategori Skor

Sangat setuju 5

Setuju 4

Netral 3

Tidak setuju 2

Sangat tidak setuju 1

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam kajian ini antara lain Analisis Deskriptif,

Structural Equation Modeling (SEM), dan Net Promoter Score (NPS). Analisis

Deskriptif menampilkan distribusi atau sebaran data berupa frekuensi atau persentase.

Structural Equation Modeling digunakan untuk mengukur Indeks Kepuasan

Pengunjung Muskitnas, penggunaan metode ini mengacu pada pengukuran Indeks

Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction Index) yang dilakukan oleh American

Customer Satisfaction Index (ACSI). Adapun Net Promoter Score digunakan untuk

mengukur loyalitas pengunjung.
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Tahapan dalam mengukur Indeks Kepuasan Pengunjung Muskitnas dengan

menggunakan Structural Equation Modeling sebagai berikut:

1. Menentukan bobot indikator setiap dimensi pengukuran indeks.

2. Menentukan bobot dimensi pengukuran indeks.

3. Menghitung Indeks Komposit dari setiap dimensi pengukuran dengan

rumusan:

100
5
1 















ij

ijij
j

X
DIndeks




Keterangan:

jDIndeks  = Indeks Komposit Dimensi ke-j

ij = Bobot indikator ke-i pada dimensi ke-j

ijX = Skor indikator ke-i pada dimensi ke-j

4. Menghitung Indeks Kepuasan Pengunjung dengan rumusan sebagai berikut:

jj DIndeksIKP   

Keterangan:

IKP = Indeks Kepuasan Pengunjung

j = Bobot dimensi ke-j

jDIndeks  = Indeks Komposit Dimensi ke-j

Net Promoter Score (NPS) merupakan nilai untuk mengukur loyalitas atau sejauh

mana seseorang merekomendasikan Muskitnas kepada orang lain. Skala pengukuran

NPS memiliki interval 1 - 10 dengan rincian sebagai berikut.
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Tabel 2.3 Kategori Net Promoter Score

Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kategori Detractor Passive Promoter

NPS berkisar antara -100% hingga 100%. Pengukuran NPS menggunakan rumusan

berikut:

%Detractor%PromoterNPS 

NPS membagi pengunjung menjadi tiga kategori yaitu:

 Promoter: Pengunjung yang antusias terhadap Muskitnas dan dengan senang

hati akan mereferensikan atau merekomendasikan Muskitnas pada orang

lain.

 Passive: Pengunjung yang masuk kategori loyal namun tidak terlalu antusias

terhadap Muskitnas.

 Detractor: Pengunjung yang mengalami pengalaman kurang baik terhadap

Muskitnas sehingga pengunjung ini tidak akan mereferensikan atau

merekomendasikan Muskitnas kepada orang lain.
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HASILKAJIAN

Hasil analisis merupakan bagian yang berisikan mengenai hasil dari kajian yang telah

dilaksanakan. Pada bagian ini terbagi dalam 3 kategori segmentasi yaitu Kajian Guru

Sekolah, Kajian Masyarakat, dan Kajian Pengunjung Muskitnas.

Kajian Guru Sekolah

Karakteristik Sampel

Total sampel pada segmentasi ini terdapat 157 guru sekolah, di antaranya sebanyak

70 guru sekolah disurvei dan diwawancara secara langsung tatap muka dan 87 guru

sekolah berpartisipasi dengan mengisi kuesioner daring (online survey). Gambar di

bawah ini merupakan distribusi dari guru sekolah yang menjadi responden

berdasarkan kota asal sekolah.

Gambar 3.1 Distribusi sampel sekolah berdasarkan kota

Kajian ini berfokus pada sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta, akan tetapi

terdapat beberapa responden yang ikut berpartisipasi dalam kajian ini yang berasal

dari luar DKI Jakarta, seperti berasal dari Kota Depok dan Kabupaten Bogor.
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Gambar 3.2 adalah distribusi jenjang sekolah yang menjadi sampel dalam kajian ini,

sebanyak 21% sampel adalah tingkat sekolah dasar (SD), 36% sekolah menengah

pertama (SMP), dan paling banyak adalah tingkat menengah atas (SMA) sebanyak

43%.

Gambar 3.2 Distribusi sampel sekolah berdasarkan jenjang sekolah

Mayoritas responden yang menjadi perwakilan sekolah adalah Guru

IPS/Sejarah/PPKn dengan persentase sebesar 86% dan 14% lainnya merupakan

Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik.

Gambar 3.3 Distribusi responden perwakilan sekolah
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Responden dalam kajian ini sebanyak 61% adalah guru perempuan sedangkan guru

laki-laki hanya terdapat sebanyak 39%.

Gambar 3.4 Distribusi responden guru berdasarkan jenis kelamin

Usia responden terbagi ke dalam 5 kategori seperti yang dapat dilihat pada Gambar

3.5. Kategori usia guru/responden dengan persentase terbesar adalah 41-50 tahun

yaitu sebesar 36% dan usia di atas 50 tahun dengan persentase sebesar 34%

sedangkan kategori usia guru dengan persentase terendah adalah usia di bawah 25%

yaitu sebesar 5%.

Gambar 3.5 Distribusi responden guru berdasarkan usia
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Program Kunjungan Museum

Pada bagian ini terdapat beberapa hal yang akan disajikan dan dibahas, antara lain

ketersediaan program kunjungan museum yang dibuat oleh sekolah,

museum-museum yang pernah dan akan dikunjungi, hal-hal yang menjadi

pertimbangan dalam menentukan museum yang akan dikunjungi, hingga

kendala-kendala yang dihadapi dalam membuat program kunjungan ke museum.

Gambar 3.6 merupakan diagram yang menunjukkan persentase sekolah yang

mempunyai program kunjungan museum dan tidak mempunyai program kunjungan

museum. Persentase sekolah yang mempunyai program kunjungan museum sebesar

55% sedangkan sekolah yang tidak mempunyai program kunjungan museum sebesar

45%.

Gambar 3.6 Program kunjungan siswa ke museum

Dari 55% sekolah yang mempunyai program kunjungan museum atau sebanyak 86

sekolah, terdapat sebanyak 58 sekolah menjadikan Museum Nasional Indonesia

sebagai tujuan kunjungan. Di samping Museum Nasional Indonesia, Musem

Kebangkitan Nasional dan Museum Fatahillah menjadi pilihan tujuan pada program

kunjungan museum yang pernah dilaksanakan oleh sekolah. Dua museum yang

termasuk dalam kategori 5 museum pilihan yang menjadi tujuan kunjungan adalah
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Museum Sumpah Pemuda dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Hal ini dapat

dilihat secara lebih mendetail pada Gambar 3.7.

Gambar 3.7Museum yang penah dikunjungi dalam program kunjungan siswa

Selain program kunjungan museum yang telah dijalani, terdapat sekolah-sekolah

yang masih mempunyai rencana program kunjungan museum. Pada Gambar 3.8

menampilkan persentase sekolah yang akan mengadakan program kunjungan

museum yaitu sebanyak 74% sekolah dari sampel sedangkan 26% sekolah lainnya

tidak mempunyai rencana kunjungan museum.
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Gambar 3.8 Rencana program kunjungan siswa ke museum

Beberapa tujuan kunjungan museum bagi sekolah yang mempunyai rencana program

kunjungan museum di waktu yang akan datang dapat dilihat pada Gambar 3.9. Lima

museum yang menjadi pilihan tujuan utama dalam program kunjungan antara lain

Museum Nasional Indonesia, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Fatahillah,

Museum Perumusan Naskah Proklamasi, dan Museum Sumpah Pemuda. Di samping

nama-nama museum yang disebutkan pada gambar, terdapat juga sebanyak 13

sekolah yang belum menentukan museum yang akan dikunjungi dalam program

kunjungan yang akan datang.
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Gambar 3.9Museum yang akan dikunjungi dalam program kunjungan siswa

Dalam menentukan museum yang menjadi tujuan program kunjungan, tentunya

terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan pihak sekolah. Gambar 3.10

menampilkan persentase dari hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan

museum tujuan. Mayoritas sekolah (63%) melihat konten museum sebagai

pertimbangan utama dalam menentukan museum yang menjadi tujuan kunjungan,

kemudian lokasi dan jarak museum (16%), dan kedekatan dengan tempat wisata

lainnya (10%). Hanya terdapat 3% sekolah yang berencana melakukan kunjungan

museum yang mempertimbangkan fasilitas museum.
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Gambar 3.10 Pertimbangan sekolah dalam menentukan museum tujuan

Di antara dua harapan terbesar sekolah dalam program kunjungan siswa ke museum

adalah memahami pengetahuan sejarah dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan

patriotisme. Adapun memahami pengetahuan sejarah termasuk di dalamnya adalah

kesesuaian pelajaran sekolah dengan konten museum, menambah pengetauan yang

tidak didapatkan di sekolah, dan merasakan langsung kondisi dan peninggalan

sejarah.

Gambar 3.11 Harapan sekolah terhadap siswa dalam kunjungan ke museum
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Gambar 3.12 menampilkan kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam

membuat program kunjungan siswa ke museum. Kendala utama banyak dihadapi

oleh pihak sekolah adalah pendanaan atau biaya karena tidak terdapat anggaran

khusus untuk program kunjungan serta sekolah dilarang untuk memungut biaya

kepada orang tua siswa.

Gambar 3.12 Kendala sekolah dalam membuat program kunjungan museum

Kebangkitan Nasional

Pada sub bagian ini akan dibahas mengenai Kebangkitan Nasional, peran hingga

minat untuk melakukan kunjungan ke Museum Kebangkitan Nasional.

Sebanyak 96% sekolah menyatakan bahwa Kebangkitan Nasional menjadi kurikulum

dalam pembelajaran siswa di sekolah sedangkan 4% lainnya menyatakan bahwa tidak

ada kurikulum Kebangkitan Nasional dalam pembelajaran.
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Gambar 3.13Materi Kebangkitan Nasional dalam kurikulum

Berdasarkan 157 responden, sebanya 143orang menyatakan bahwa sumber belajar

siswa untuk materi kebangkitan nasional adalah dari buku, diikuti denga intenet dan

museum. Hanya terdapat 75 sekolah atau separuh dari sekolah yang menjadi sampel

yang menjadikan museum sebagai sumber belajar siswa di sekolah.

Gambar 3.14 Sumber siswa belajar tentang Kebangkitan Nasional

Persentase sekolah yang pernah melakukan kunjungan ke Museum Kebangkitan

Nasional lebih besar sedikit dibandingkan dengan yang belum pernah melakukan

kunjungan yaitu masing-masing 52% dan 48%.
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Gambar 3.15 Program kunjungan siswa ke Museum Kebangkitan Nasional

Mayoritas responden (88%) menyatakan bahwa Museum Kebangkitan Nasional

memiliki peran yang penting dalam peningkatan pengetahuan dan akademik siswa di

sekolah, namun terdapat sebanyak 10% responden yang mengatakan bahwa Museum

Kebangkitan Nasional tidak memiliki peran penting terhadap peningkatan

pengetahuan dan akademik siswa di sekolah.

Gambar 3.16 Tingkat kepentingan peran Museum Kebangkitan Nasional
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Responden guru sekolah menyatakan bahwa media informasi yang paling sesuai

untuk anak -anak sekolah dalam belajar mengenai Museum Kebangkitan Nasional

adalah buku (61%), Youtube (59%), dan Website (52%).

Gambar 3.17Media informasi untuk anak-anak

Tingkat minat sekolah dalam mengadakan program kunjungan ke Museum

Kebangkitan Nasional sangat tinggi mencapai 95% sedangkan yang tidak berminat

untuk mengadakan program kunjungan hanya 5%.

Gambar 3.18Minat sekolah terhadap program kunjungan Museum Kebangkitan Nasional
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Banyak saran mengenai program yang harus dilaksanakan oleh Museum Kebangkitan

Nasional seperti undangan kunjungan sekolah ke museum, mengadakan banyak

kegiatan di museum, dan melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai museum

ke banyak sekolah.

Gambar 3.19 Saran program bagi Museum Kebangkitan Nasional

Undangan kujungan sekolah ke museum tentunya lebih memudahkan pihak sekolah

dalam mengurus perizinan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapati dilaksanakan oleh

museum antara lain lomba cerdas cermat siswa mengenai sejarah, membuat

permainan edukatif, lomba kesenian dan kebudayaan, serta menonton bersama film

dokumenter mengenai perjuangan dan kebangkitan nasional.

Kajian Masyarakat

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dideskripsikan dengan beberapa variabel di antaranya adalah

jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan dan usia responden. Kajian khusus

masyarakat dilakukan melalui survei daring dengan kuesioner yang diikut oleh 115

orang responden.
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Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 3.20, di

mana responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 55% dan respoden dengan jenis

kelamin perempuan sebanyak 45%.

Gambar 3.20 Distribusi responden masyarakat berdasarkan jenis kelamin

Responden dengan tingkat pendidikan terakhir Sarjana (S1) dan SMA memiliki

jumlah atau persentase yang mendominasi dengan persentase masing-masing yaitu

49% dan 35%. Responden dengan pendidikan terakhir SMP terdapat sebanyak 15%

sedangkan S2/S3 hanya terdapat sebanyak 1%.

Gambar 3.21 Distribusi responden masyarkat berdasarkan tingkat pendidikan
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Pada Gambar 3.22 dapat dilihat distribusi dari pekerjaan responden, di mana

responden dengan pekerjaan sebagai pegawai swasta memiliki persentase yang paling

besar yaitu 34% diikuti dengan responden yang merupakan pelajar/mahasiswa

sebanyak 25%. Hanya terdapat 9% dari total responden yang bekerja sebagai PNS.

Gambar 3.22 Distribusi responden masyarakat berdasarkan pekerjaan

Kajian terhadap masyarakat ini didominasi responden dengan kategori usia 21 - 30

tahun dengan persentase sebesar 51%, diikuti oleh kategori usia 31 - 40 tahun dengan

persentase sebesar 19% dan kurang dari 20 tahun sebesar 16%. Terdapat responden

yang berusia di atas 50 tahun namun hanya sebanyak 3%.

Gambar 3.23 Distribusi usia responden masyarakat
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Kunjungan Museum

Pada bagian ini mengulas mengenai pengalaman responden melakukan kunjungan ke

museum, pertimbangan dalam menentukan museum yang menjadi tujuan, hingga

alasan ketidakminatan dalam mengunjungi museum.

Responden yang memiliki pengalaman kunjungan ke museum jauh lebih banyak

dibandingkan dengan persentase responden yang tidak pernah melakukan kunjungan

museum, hal ini ditunjukkan pada Gambar 3.24. Persentase responden yang memiliki

pengalaman kunjungan ke museum sebanyak 87% sedangkan yang tidak atau belum

pernah melakukan kunjungan ke museum hanya terdapat sebanyak 13% responden.

Gambar 3.24 Pengalaman masyarakat berkunjung ke museum di Jakarta

Museum yang paling banyak menjadi tujuan kunjungan oleh responden adalaha

Museum Nasional Indonesia, di mana 91 dari 115 responden pernah berkunjung ke

museum tersebut. Empat museum yang banyak diminati dan dikunjungi oleh

responden setelah Museum Nasional Indonesia antara lain Museum Kebangkitan

Nasional, Museum Fatahillah, Museum Wayang, dan Museum Perumusan Naskah

Proklamasi. Museum-museum lainnya yang pernah dikunjungi oleh responden dapat

dilihat pada Gambar 3.25.



HASIL KAJIAN

23

Gambar 3.25Museum yang pernah dikunjungi masyarakat di Jakarta
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Hal utama yang menjadi pertimbangan dalam menentukan museum sebagai tujuan

kunjungan adalah konten atau isi museum, karena setiap museum tentu memiliki

kekhasan tersendiri sehingga konten museum menjadi alasan utama responden dalam

menentukan museum. Hal lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan

museum adalah fasilitas museum serta lokasi dan jarak museum.

Gambar 3.26 Pertimbangan masyarakat dalam menentukan museum

Rekreasi menjadi salah satu tujuan utama dalam melakukan kunjungan ke museum,

terdapat 54% responden yang menyatakan bahwa kunjungan ke museum dalam

rangka rekreasi. Tujuan lainnya yaitu sebanyak 22% antara lain mengikuti

kegiatan-kegiatan atau acara yang diadakan oleh museum hingga hanya mengantar

rekan yang berkunjung ke museum.

Gambar 3.27 Tujuan masyarakat berkunjung ke museum
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Lebih dari setengah responden berkunjung ke museum bersama teman-teman (56%),

kemudian keluarga (21%), hanya terdapat sebanyak 18% responden yang berkunjung

ke museum bersama guru atau sekolah.

Gambar 3.28 Orang yang menemani kunjungan ke museum

Di antara kesan-kesan yang diperoleh oleh responden yang melakukan kunjungan ke

museum antara lain mendapatkan ilmu dan wawasan sejarah yang selama ini tidak

didapatkan di sekolah, buku, maupun internet. Rasa senang dalam melakukan

kunjungan menjadi kesan tersendiri karena menemukan banyak hal menarik yang ada

di museum, bukan sekedar ilmu atau wawasan sejarah. Tak sedikit pula responden

yang menyatakan bahwa kunjungan ke museum dapat menumbuhkan semangat

patriotisme dan nasionalisme.

Gambar 3.29 Kesan masyarakat setelah berkunjung ke museum
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Mayoritas responden masyarakat dengan persentase sebesar 89% menyatakan berniat

dan memiliki minat untuk melakukan kunjungan terhadap museum di masa yang

akan datang sedangkan responden yang tidak berniat untuk mengunjungi museum

hanya terdapat sebanyak 11%.

Gambar 3.30Minat masyarakat dalam mengunjungi museum

Gambar 25 menampilkan museum-museum yang menjadi alternatif pilihan

responden dalam melakukan kunjungan museum di masa yang akan datang. Dari

89% responden yang berniat mengunjungi museum di masa yang akan datang,

terdapat 33 orang responden yang menyatakan akan berkunjung ke Museum

Kebangkitan Nasional. Empat museum pilihan dengan minat terbanyak setelah

Museum Kebangkitan Nasional antara lain Museum Nasional Indonesia, Museum

Fatahillah, Museum Seni Rupa dan Keramik, serta Museum MACAN.
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Gambar 3.31Museum yang akan dikunjungi oleh masyarakat

Gambar 3.32 menampilkan alasan-alasan yang memungkinkan masyarakat tidak

berniat untuk mengunjungi museum. Alasan dengan persentase terbesar adalah

ketiadaan waktu luang untuk melakukan kunjungan (34%), kemudian diikuti dengan

alasan lokasi museum yang sulit untuk dijangkau (20%), dan pandangan bahwa

museum tidak menarik dan monoton (14%).
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Gambar 3.32 Alasan masyarakat tidak berniat berkunjung ke museum

Museum Kebangkitan Nasional

Bagian ini secara khusus membahas mengenai Museum Kebangkitan Nasional, mulai

dari mengetahui atau tidaknya Museum Kebangkitan Nasional, sumber mengetahui

dan mengenal museum, hingga saran terhadap program apa yang dibutuhkan dan

dapat diselenggarakan oleh Museum Kebangkitan Nasional.

Mayoritas responden dengan persentase sebesar 90% menyatakan mengetahui

Museum Kebangkitan Nasional dan hanya 10% responden yang tidak mengetahui

dan mengenal Museum Kebangkitan Nasional.
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Gambar 3.33 Pengetahuan mengenai Museum Kebangkitan Nasional

Gambar 3.34 menampilkan sumber responden dapat mengetahui dan mengenal

Museum Kebangkitan Nasional. Pada gambar tersebut, terdapat sebanyak 27%

responden yang mengetahui Museum Kebangkitan Nasional dari teman, kemudian

mengetahui dari Instagram (22%), website (17%), dan keluarga (13%). Hanya

terdapat 10% responden yang mengetahui dan mengenal Museum Kebangkitan

Nasional dari guru/sekolah dan Facebook.

Gambar 3.34. Sumber mengenal Museum Kebangkitan Nasional
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Meski 90% responden mengetahui dan mengenal Museum Kebangkitan Nasional,

ternyata hanya terdapat 67% responden yang pernah berkunjung langsung ke

Museum Kebangkitan Nasional dan 33% tidak pernah berkunjung.

Gambar 3.35. Pengalaman berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional

Mayoritas masyarakat yang pernah berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional

pernah berkunjung kurang dari 5 kali kunjungan, namun terdapat juga masyarakat

yang pernah berkunjung lebih dari 10 kali ke Museum Kebangkitan Nasional.

Gambar 3.36 Frekuensi kunjungan masyarakat ke Museum Kebangkitan Nasional
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Hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan kunjungan ke Museum

Kebangkitan Nasional adalah konten atau isi museum, kemudian fasilitas museum

dan lokasi serta jarak museum yang mudah untuk dijangkau.

Gambar 3.37 Pertimbangan berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional

Mayoritas responden dengan persentase sebesar 84% menyatakan bahwa kesan yang

didapatkan setelah berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional adalah ilmu

pengetahun dan wawasan yang belum dipahami dan diketahui sebelumnya, seperti

asal mula STOVIA dan organisasi Boedi Oetomo hingga alat-alat kedokteran di

zaman dulu.

Gambar 3.38 Kesan kunjungan dari Museum Kebangkitan Nasional
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Pendapat responden mengenai keunikan dan kelebihan Museum Kebangkitan

Nasioanl ditampilkan pada Gambar 31. Keunikan dan kelebihan utama yang dimiliki

Museum Kebangkitan Nasional menurut responden adalah bangunan yang asli dari

peninggalan STOVIA dahulu dan lingkungan yang sejuk, nyaman dan asri. Hal lain

yang menjadi kelebihan adalah konten museum yang banyak membahas mengenai

dunia kesehatan dan kedokteran, banyak acara dan kegiatan, serta koleksi museum

yang berupa diorama.

Gambar 3.39 Keunikan dan kelebihan Museum Kebangkitan Nasional menurut masyarakat

Hampir semua responden atau sekitar 96% responden menyatakan berminat untuk

melakukan kunjungan ke Museum Kebangkitan Nasional sedangkan responden yang

tidak berminat dan berniat untuk berkunjung hanya terdapat sebanyak 4%.
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Gambar 3.40Minat masyarakat untuk berkunjung ke Musem Kebangkitan Nasional

Di antara hal-hal yang menjadi harapan responden atau masyarakat umum antara lain

peningkatan fasilitas dan layanan museum, mempertahankan dan memperbanyak

kegiatan museum, hingga memberikan inspirasi bagi anak-anak muda serta terus

melakukan sosialisasi dan promosi sehingga semakin banyak pengunjung yang data

ke museum.

Gambar 3.41 Harapan masyarakat untuk Museum Kebangkitan Nasional
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Hal terakhir yang menjadi fokus kajian pada segmentasi ini adalah mengumpulkan

saran untuk program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gambar di bawah

ini merupakan rangkuman dari program yang disarankan oleh responden.

Gambar 3.42 Saran masyarakat bagi program Museum Kebangkitan Nasional

Berdasarkan gambar di atas, saran program paling banyak banyak adalah dengan

banyak mengadakan seminar, talkshow, dan pelatihan yang saat ini banyak

dibutuhkan oleh masyarakat. Program sosialisasi dan promosi yang harus terus

dilaksanakan, hingga program perlombaan yang diadakan oleh museum sehingga

akan lebih menarik pengunjung untuk datang dan memenuhi kebutuhan masyarakat

pada umumnya.

Kajian Pengunjung

Karakteristik Responden

Pada kajian pengunjung Museum Kebangkitan Nasional khususnya pada segmentasi

ini melibatkan sebanyak 101 orang responden. Dari 101 orang yang diwawancara

terdapat sebanyak 63% berjenis kelamin perempuan dan 37% laki-laki. Distribusi

responden berdasarkan jenis kelamin ini dapat dilihat pada Gambar 3.43.
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Gambar 3.43. Distribusi pengunjung berdasarkan jenis kelamin

Persentase terbesar untuk kategori responden yaitu usia kurang dari 20 tahun dengan

persentase sebesar 51%. Persentase yang hampir sama yaitu kategori usia 21 -30

tahun, 31 - 40 tahun, dan 41 - 50 tahun. Pengunjung dengan persentase paling kecil

adalah kategori usia di atas 50 tahun.

Gambar 3.44 Distribusi pengunjung berdasarkan kategori usia

Distribusi pengunjung jika dilihat dari tingkat pendidikan, maka pengunjung dengan

latar pendidikan SMA merupakan persentase yang paling besar mencapai 55%,

kemudian diikuti oleh pengunjung dengan pendidikan S1 sebanyak 30%, dan
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selebihnya termasuk dalam kategori pendidikan lainnya. Persentase pengunjung

berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.45 Distribusi pengunjung berdasarkan tingkat pendidikan terakhir

Mayoritas pengunjung Museum Kebangkitan Nasional dengan persentase sebesar

65% merupakan pelajar/mahasiswa, 25% pengunjung merupakan pegawai negeri

serta ibu rumah tangga, sedangkan pegawai swasta yang menjadi pengunjung hanya

terdapat sebanyak 7% dari total responden.

Gambar 3.46 Distribusi pengunjung berdasarkan jenis pekerjaan
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Tentang Kunjungan

Pengunjung yang datang ke Museum Kebangkitan Nasional didominasi mengetahui

keberadaan museum dari guru sekolah (34%) dan teman (33%) sedangkan

pengunjung yang mengetahui keberadaan museum dari website dan facebook resmi

museum justru hanya sedikit.

Gambar 3.47 Sumber pengunjung mengenal Museum Kebangkitan Nasional

Sebagian besar pengunjung yang datang ke Museum Kebangkitan Nasional pernah

datang mengujungi museum kurang dari 5 kali kunjungan, kemudian terdapt 23

pengujung yang telah lebih dari 10 kali mengunjungi museum.

Gambar 3.48 Jumlah kunjungan Museum Kebangkitan Nasional oleh pengunjung
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Sebagian besar pengunjung mendatangi Museum Kebangkitan Nasional bertujuan

untuk tugas sekolah (44%) dan rekreasi (30%) dan hanya terdapat 5% dari

pengunjung yang bertujuan untuk melakukan penelitian, sedangkan selebihnya yaitu

sebesar 22% mendatangi museum karena adanya kegiatan di museum seperti sanggar

tari.

Gambar 3.49 Tujuan pengunjung datang ke Museum Kebangkitan Nasional

Pengunjung yang datang ke museum bersama teman jauh lebih besar persentasenya

dibandingkan dengan yang datang bersama orangtua/keluarga. Hal tersebut dapat

dilihat pada Gambar 3.50 bahwa pengunjung yang mendatangi museum bersama

teman mencapai 67% sedangkan pengunjung yang pergi bersama orangtua/keluarga

hanya sebanyak 30%.
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Gambar 3.50 Teman kunjungan saat datang ke Museum Kebangkitan Nasional

Masih banyak pengunjung yang belum atau tidak mengikuti media sosial Museum

Kebangkitan Nasional, bahkan mencapai 62% dari total pengunjung. Adapun

pengunjung yang sudah mengikuti media sosial resmi dari Museum Kebangkitan

Nasional terdapat sebanyak 38% dan itu hanya melalui akun instagram.

Gambar 3.51Media sosial Museum Kebangkitan Nasional yang diikuti oleh pengunjung
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Kepuasan Pengunjung

Pada bagian ini akan dibahas mengenai kepuasan pengunjung terhadap Museum

Kebangkitan Nasional. Kepuasan pengunjung diukur berdasarkan 4 dimensi yaitu

Jaminan (Assurance), Keandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), dan

Bukti Fisik (Tangibles). Berdasarkan analisis data, diperoleh bobot untuk

masing-masing dimensi sebagai berikut.

Tabel 3.1 Bobot dimensi pengukuran kepuasan pengunjung

Dimensi Bobot

Jaminan (Assurance) 28%

Keandalan (Reliability) 21%

Daya Tanggap (Responsiveness) 29%

Bukti Fisik (Tangibles) 22%

Berdasarkan bobot pada Tabel 3.1 maka diperoleh Indeks Komposit masing-masing

dimensi dan Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Kebangkitan Nasionayang

ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional

Dimensi Indeks

Jaminan (Assurance) 89.43

Keandalan (Reliability) 92.48

Daya Tanggap (Responsiveness) 88.50

Bukti Fisik (Tangibles) 90.33

Kepuasan Pengunjung 90.01

Berdasarkan Tabel 5, dapat dijelaskan bahwa indeks komposit untuk setiap dimensi

memiliki nilai di atas 80 artinya kepuasan pengunjung bagi setiap dimensi sudah

tinggi. Dimensi dengan nilai indek komposit paling tinggi adalah keandalan dengan

nilai 92.48 dan dimensi dengan nilai indeks paling rendah adalah daya tanggap.
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Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional adalah sebesar 90.01,

nilai tersebut termasuk dalam kategori kepuasan yang sangat tinggi.

Di samping mengukur tingkat kepuasan pengunjung, pada bagian ini juga membahas

mengenai persepsi pengunjung mengenai daya tarik dan keunggulan Museum

Kebangkitan Nasional, harapan pengunjung terhadap museum, hingga saran terhadap

museum berkaitan dengan program yang dapat dibuat dan dilakukan oleh Museum

Kebangkitan Nasional.

Di antara hal-hal yang menjadi daya tarik dan keunggulan Museum Kebangkitan

Nasional jika dibandingkan dengan museum yang lain menurut pengunjung adalah

lingkungan yang bersih, asri, dan nyaman (30%), kemudian bangunan gedung yang

asli peninggalan STOVIA (18%), konten sejarah (17%) serta koleksi yang banyak

dan tertata dengan rapi (16%).

Gambar 3.52 Daya tarik dan keunggulan Museum Kebangkitan Nasional

Gambar di bawah ini merupakan harapan-harapan pengunjung terhadap Museum

Kebangkitan Nasional di antaranya mempertahankan koleksi yang sudah ada dan jika

memungkinkan untuk dapat ditambah, kemudian mengadakan lebih banyak kegiatan

yang bemanfaat bagi masyarakat, serta meningkatkan fasilitas museum.
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Gambar 3.53 Harapan pengunjung terhadap Museum Kebangkitan Nasional

Beberapa saran mengenai program yang dapat dibuat oleh Museum Kebangkitan

Nasional adalah mengadakan kegiatan seni dan budaya, melakukan kunjungan

sekolah secara rutin, memperbanyak kegiatan pameran, dan lebih meningkatkan

sosialisasi dan promosi ke banyak orang.

Gambar 3.54 Program kegiatan yang disarankan untuk Museum Kebangkitan Nasional
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Loyalitas Pengunjung

Secara keseluruhan, pengunjung berminat untuk berkunjung kembali ke Museum

Kebangkitan Nasional. Sebanyak 55% pengunjung memastikan bahwa akan kembali

mengunjungi museum sedangkan 45% lainnya menyatakan kemungkinan untuk

berkunjung kembali.

Gambar 3.55Minat kunjungan ulang ke Museum Kebangkitan Nasional

Berdasarkan nilai net promoter score (NPS) dengan interval nilai 1 - 10 yang

menunjukkan seberapa besar keinginan seseorang merekomendasikan museum untuk

dikunjungi, pengunjung Museum Kebangkitan Nasional tidak ada yang memberikan

nilai di bawah 7, hanya berkisar di nilai 7 - 10 yang artinya tidak ada satu pun

pengunjung yang menjadi responden pada kajian ini yang tidak merekomendasikan

museum untuk tidak dikunjungi. Persentase paling besar yaitu memberikan NPS 8

sebanyak 37%, kemudian NPS 10 dan NPS 9 dengan masing-masing persentase

sebesar 34% dan 27%.
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Gambar 3.56 Distribusi Net Promoter Score

NPS pengunjung Museum Kebangkitan Nasional apabila dilihat dari kategori NPS

ditunjukkan pada Gambar 24. Mayoritas pengunjung dengan persentase sebesar 60%

termasuk dalam kategori promoter yang artinya mereka merekomendasikan Museum

Kebangkitan Nasional untuk dikunjungi, sebanyak 40% pengunjung termasuk dalam

kategori netral yang memilih untuk tidak merekomendasikan maupun melarang atau

menghalangi untuk mengunjungi museum. Tidak terdapat satu pun pengunjung yang

termasuk dalam kategori detractor yang menyatakan bahwa merekomendasikan

untuk tidak mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional.

Gambar 3.57 Kategori pengunjung berdasarkan Net Promoter Score
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kajian Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional 2020 ini memberikan beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Museum-museum bertemakan sejarah bangsa Indonesia masih menjadi favorit

baik bagi pihak sekolah maupun masyarakat umum. Hal ini ditunjukkan oleh

pengalaman kunjungan yang pernah dilakukan maupun rencana kunjungan yang

akan datang bahwa pilihan maupun tujuan museum yang akan dikunjungi adalah

museum-museum yang memiliki nilai sejarah identitas bangsa Indonesia.

2. Masih banyak masyarakat yang mempunyai minat dan perhatian khusus kepada

museum. Hal tersebut ditunjukkan dengan pengalaman kunjungan dari

responden yang mewakili masyarakat pada umumnya. Bahkan usia di bawah 30

tahun (Generasi Milenial dan Generasi Z) merupakan usia yang paling banyak

mengunjungi museum dan berpartisipasi dalam kajian yang menunjukkan

antusiasme terhadap museum.

3. Berbagai macam tujuan kunjungan museum di antaranya tugas sekolah, rekreasi,

dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh museum.

4. Pelayanan Museum Kebangkitan Nasional sudah sangat baik, hal ini ditunjukkan

dengan Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional yang

tinggi yaitu sebesar 90.01. Di samping itu, pengunjung juga memiliki loyalitas

yang baik terhadap Museum Kebangkitan Nasional yang tergambar dalam

keinginan kunjungan ulang dan memberikan rekomendasi kepada rekan dan

kerabat.
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Saran dan Rekomendasi

Saran dan rekomendasi yang dapat diberikan kepada Museum Kebangkitan Nasional

berdasarkan Kajian Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional 2020 antara lain

sebagai berikut:

1. Segmentasi sekolah: Pihak Museum Kebangkitan Nasional secara langsung

memberikan undangan kepada sekolah-sekolah untuk melakukan kunjungan.

Beberapa kegiatan yang dapat dibuat dalam hal kunjungan sekolah ke museum

antara lain perlombaan cerdas cermat siswa sekolah, permainan edukatif terkait

materi atau konten museum bagi siswa sekolah, membuat acara seni dan budaya,

hingga mengadakan nonton bersama film dokumenter pergerakan nasional

bangsa Indonesia. Khusus para guru sekolah dapat diselenggarakan kegiatan

seminar dan diskusi sejarah dan kesesuaian materi pelajaran sekolah dan konten

museum sehingga museum dapat memberikan kebutuhan yang tepat bagi siswa

sekolah sebagai pelengkap apa-apa yang tidak didapatkan langsung di sekolah.

2. Segmentasi umum: Meningkatkan sosialisasi dan promosi yang lebih giat di

media sosial khususnya pada Instagram dan Youtube. Hal ini berdasarkan hasil

kajian bahwa masyarakat lebih banyak mengakses informasi melalui dua kanal

tersebut, terutama mengenai Museum Kebangkitan Nasional. Adapun

kegiatan-kegiatan yang dapat dibuat adalah program kegiatan Night at Museum

(museum di malam hari), lomba vlog dan fotografi, bazar, serta seminar dan

pelatihan yang dibutuhkan masyarakat khususnya untuk kalangan milenial.

3. Saran dan rekomendasi khusus untuk internal museum yang utama adalah

perbaikan dan peningkatan fasilitas dan kualitas layanan antara lain penyediaan

tempat ibadah yang lebih besar, pencahayaan ruangan yang baik, pendingin

ruangan yang merata di setiap tempat, pemandu museum bagi pengunjung yang

memandu dari awal hingga akhir kunjungan, serta menyediakan pemandu yang

khusus memandu dengan bahasa asing seperti Bahasa Inggris. Di samping itu,

hal yang tidak kalah penting adalah menambah koleksi 3D dan digitalisasi

museum atau virtual museum.
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LAMPIRAN



KAJIAN PENGUNJUNGMUSKITNAS 2020

48



LAMPIRAN

49

LAMPIRAN 1. DISTRIBUSI PERSEPSI PENGUNJUNG MUSKITNAS

Distribusi Persepsi Pengunjung terhadap Dimensi Jaminan (Assurance)

Distribusi Persepsi Pengunjung terhadap Dimensi Bukti Fisik (Tangibles)
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Distribusi Persepsi Pengunjung terhadap Dimensi Bukti Fisik (Tangibles)

Distribusi Persepsi Pengunjung terhadap Dimensi Bukti Fisik (Tangibles)
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LAMPIRAN 2. DOKUMENTASI SURVEI GURU SEKOLAH

SMAN 36 Jakarta SMAN 43Menteng Atas Setiabudi

SMP YPMU Kebayoran SMAN 9 Jakarta

SDN Semanan 08 Pagi Kalideres SD Kemala Bhayangkari 5
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LAMPIRAN 3. DOKUMENTASI SURVEI PENGUNJUNG MUSKITNAS
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LAMPIRAN 4. KUESIONER SURVEI 1 - GURU SEKOLAH

SURVEI PERSEPSI GURU TERHADAP MUSKITNAS 2020

Nomor kuesioner : _______________

Tanggal survei : _____/_____/2020

Tingkat Sekolah : SD / SMP / SMA

Nama Sekolah : _______________

Kota : _______________

Kecamatan : _______________

PERKENALAN.
Selamat pagi/siang/sore. Perkenalkan nama saya __________. Saya Interviewer/Surveyor

dari PT Buka Data Indonesia (Surveyku), sebuah lembaga riset yang bekerjasama dengan

Museum Kebangkitan Nasional untuk melakukan survei persepsi dan pengetahuan guru

terhadap Museum Kebangkitan Nasional.

Dalam survei ini kami memohon keluangan waktu untuk memberikan jawaban terhadap

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Mohon memberikan jawaban dengan benar dan

sebaik-baiknya.

A. IDENTITAS RESPONDEN

Mohon isi dengan informasi yang benar dan sesuai identitas diri.

Nama Responden :

Jabatan : 1. Kepala Sekolah

2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik

3. Guru IPS / Sejarah / PPKN

Jenis Kelamin : 1. Laki-laki

2. Perempuan

Usia :

Nomor Handphone :

B. KUNJUNGAN MUSEUM

B1. Apakah sekolah pernah membuat program kunjungan siswa ke museum?
Jawaban:

1. Ya (lanjut ke B2)
2. Tidak (lanjut ke B3)
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B2. Museum mana saja yang pernah dikunjungi dalam program tersebut?
Jawaban:

B3. Apakah ada rencana melakukan kunjungan siswa ke museum dalam waktu yang
akan datang?
Jawaban:

1. Ya (lanjut B4)
2. Tidak (lanjut B7)

B4. Museum mana yang akan dikunjungi?
Jawaban:

B5. Apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan museum mana yang akan
dikunjungi? (Pilihan boleh lebih dari satu)
Jawaban:

1. Konten museum

2. Fasilitas museum

3. Lokasi dan jarak museum

4. Kedekatan dengan tempat wisata lainnya

5. Lainnya, sebutkan________

B6. Apa yang diharapkan dari siswa dalam kunjungan ke museum? (Misal konten,
fasilitas, dan tujuan)
Jawaban:

B7. Apa saja yang menjadi kendala dalam membuat program kunjungan ke museum?
Jawaban:
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C. KEBANGKITAN NASIONAL

C1. Apakah materi Kebangkitan Nasional/ Pergerakan Nasional masuk dalam
kurikulum sekolah?
Jawaban:

1. Ya

2. Tidak

C2. Sumber materi belajar tentang Kebangkitan Nasional/Pergerakan Nasional bagi
siswa dalam kegiatan belajar mengajar? (Boleh pilih lebih dari satu)
Jawaban:

1. Buku

2. Internet

3. Museum

C3. Apakah anda dan/atau sekolah pernah melakukan kunjungan siswa ke Museum
Kebangkitan Nasional?
Jawaban:

1. Ya (lanjut ke C4)
2. Tidak (lanjut ke C5)

C4. Berikan saran dan harapan anda terhadap Museum Kebangkitan Nasional! (Misal
konten, fasilitas, dan yang lainnya)
Jawaban:

C5. Menurut anda, seberapa penting peran Museum Kebangkitan Nasional dalam
peningkatan pengetahuan dan akademik siswa?
Jawaban:

1. Sangat tidak penting

2. Tidak penting

3. Biasa saja

4. Penting

5. Sangat penting

C6. Media informasi apa yang sesuai untuk edukasi anak-anak tentang Museum
Kebangkitan Nasional?
Jawaban:
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1. Buku

2. Website

3. Media sosial Instagram

4. Media sosial Facebook

5. Youtube

6. Lainnya, sebutkan_______

C7. Apakah anda berminat untuk mengadakan program kunjungan siswa ke Museum
Kebangkitan Nasional?
Jawaban:

1. Sangat tidak berminat

2. Tidak berminat

3. Biasa saja

4. Berminat

5. Sangat berminat

C8. Berikan saran anda terkait program apa yang dibutuhkan bagi siswa dari Museum
Kebangkitan Nasional!
Jawaban:

- TERIMA KASIH -
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LAMPIRAN 5. KUESIONER SURVEI 2 - MASYARAKAT

SURVEI PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MUSKITNAS 2020

PEMBUKAAN.
Selamat pagi/siang/sore Bapak/Ibu/Saudara/i. Kami dari PT Buka Data Indonesia
(Surveyku), sebuah lembaga riset yang bekerjasama dengan Museum Kebangkitan
Nasional untuk melakukan survei persepsi dan pengetahuan masyarakat terhadap Museum

Kebangkitan Nasional.

Dalam survei ini kami memohon keluangan waktu untuk memberikan jawaban terhadap

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Mohon memberikan jawaban dengan benar dan

sebaik-baiknya.

Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara/i.

D. IDENTITAS RESPONDEN

Mohon isi dengan informasi yang benar dan sesuai identitas diri.

Nama Responden :

Jenis Kelamin : 1. Laki-laki

2. Perempuan

Pendidikan Terakhir : 1. SD/SMP

2. SMA

3. S1

4. S2/S3

Pekerjaan : 1. Pelajar/Mahasiswa

2. Pegawai Negeri (PNS)

3. Pegawai Swasta

4. Wiraswasta

5. Lainnya,sebutkan__________

Usia :

Nomor Handphone :

E. KUNJUNGAN MUSEUM

B1. Apakah anda pernah berkunjung ke museum di Jakarta?
Jawaban:

1. Ya (lanjut ke B2)
2. Tidak (lanjut ke B7)
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B2. Museum mana saja yang pernah dikunjungi? Sebutkan.
Jawaban:

B3. Apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan museum mana yang akan
dikunjungi? (Pilihan boleh lebih dari satu)
Jawaban:

1. Konten museum

2. Fasilitas museum

3. Lokasi dan jarak museum

4. Kedekatan dengan tempat wisata lainnya

5. Lainnya, sebutkan ________

B4. Apa tujuan anda berkunjung ke museum?
Jawaban:

1. Rekreasi

2. Penelitian

3. Tugas sekolah/kampus

4. Lainnya, sebutkan__________

B5. Bersama siapa anda mengunjungi museum?
Jawaban:

1. Keluarga

2. Teman

3. Guru/sekolah

4. Lainnya, sebutkan __________

B6. Apa kesan dan anda yang dapatkan setelah mengunjungi museum?
Jawaban:

B7. Apakah anda berniat mengunjungi museum di Jakarta dalam waktu yang akan
datang?
Jawaban:

1. Ya (lanjut ke B8)
2. Tidak (lanjut ke B9)
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B8. Museum mana yang anda akan kunjungi?
Jawaban:

B9. Apa alasan anda tidak berniat untuk berkunjung ke museum?
Jawaban:

F. MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL

C1. Apakah anda mengetahui Museum Kebangkitan Nasional?
Jawaban:

1. Ya (lanjut ke C2)
2. Tidak (lanjut ke C8)

C2. Dari mana anda mengetahui Museum Kebangkitan Nasional?
Jawaban:

1. Keluarga

2. Teman

3. Guru/sekolah

4. Website

5. Media Sosial (Instagram, Facebook, Youtube)

6. Lainnya, sebutkan __________

C3. Apakah anda pernah berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional?
Jawaban:

1. Ya (lanjut ke C4)
2. Tidak (lanjut ke C8)

C4. Berapa kali anda berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional dalam satu tahun
terakhir?
Jawaban: __________
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C5. Apa yang menjadi pertimbangan berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional?
(Pilihan boleh lebih dari satu)
Jawaban:

1. Konten museum

2. Fasilitas museum

3. Lokasi dan jarak museum

4. Kedekatan dengan tempat wisata lainnya

5. Lainnya, sebutkan________

C6. Apa yang anda dapatkan setelah berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional?
Jawaban:

C7. Apa keunikan dan kelebihan Museum Kebangkitan Nasional dibandingkan dengan
museum yang lain?
Jawaban:

C8. Apakah anda berniat untuk melakukan kunjungan ke Museum Kebangkitan
Nasional?
Jawaban:

1. Ya

2. Tidak

C9. Apa harapan anda terhadap Museum Kebangkitan Nasional di masa yang akan
datang?
Jawaban:

C10. Program apa yang dibutuhkan masyarakat untuk dapat dilaksanakan oleh
Museum Kebangkitan Nasional?
Jawaban:

- TERIMA KASIH -
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LAMPIRAN 6. KUESIONER SURVEI 2 - PENGUNJUNG

SURVEI KEPUASAN PENGUNJUNG MUSKITNAS 2020

Nomor kuesioner : _______________

Tanggal survei : _____/_____/2020

PERKENALAN.
Selamat pagi/siang/sore. Perkenalkan nama saya __________. Saya Interviewer/Surveyor

dari PT Buka Data Indonesia (Surveyku), sebuah lembaga riset yang bekerjasama dengan

Museum Kebangkitan Nasional untuk melakukan survei kepuasan pengunjung.
Dalam survei ini kami memohon keluangan waktu untuk memberikan penilaian mengenai

tingkat kepuasan anda terhadap pelayanan dan kualitas Museum Kebangkitan Nasional.
Mohon memberikan penilaian sesuai dengan yang anda rasakan.

Agar Museum Kebangkitan Nasional dapat mengidentifikasi bagian mana yang masih

memerlukan perbaikan sebagaimana juga menjaga pelayanan yang sudah baik, maka

silakan anda memberi nilai lebih rendah jika anda merasa layanan dan kualitas tersebut

masih membutuhkan perbaikan dan silakan anda memberi nilai lebih tinggi/maksimum jika

anda merasa pelayanandan kualitas sudah baik.

G. IDENTITAS RESPONDEN

Mohon isi dengan informasi yang benar dan sesuai identitas diri.

Nama Responden :

Jenis Kelamin : a. Laki-laki

b. Perempuan

Usia :

Pendidikan Terakhir : a. SD

b. SMP/Sederajat

c. SMA/Sederajat

d. S1

e. S2/S3

Pekerjaan : a. Pelajar/Mahasiswa

b. Pegawai Negeri

c. Pegawai Swasta

d. Lainnya

Nomor Handphone :
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H. TENTANG KUNJUNGAN

Pilih jawaban yang sesuai dengan kondisi anda.

B1. Dari mana anda mengetahui Museum Kebangkitan Nasional?
Jawaban:

1. Keluarga

2. Teman

3. Guru/Sekolah

4. Media Sosial Facebook

5. Media Sosial Instagram

6. Youtube

7. Website

8. Lainnya, sebutkan__________

B2. Sudah berapa kali anda berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional?
Jawaban:

__________________________________________________________________________

B3. Apa tujuan anda berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional?
Jawaban:

1. Rekreasi

2. Penelitian

3. Tugas sekolah

4. Lainnya, sebutkan_________

B4. Dengan siapa anda datang berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional?
Jawaban:

1. Orang tua/Keluarga

2. Guru/Sekolah

3. Teman

4. Lainnya, sebutkan__________

B5. Media sosial Museum Kebangkitan Nasional yang sudah anda ikuti? (Boleh lebih
dari satu)
Jawaban:

1. Facebook

2. Instagram

3. Youtube

4. Website



LAMPIRAN

63

I. KEPUASAN PENGUNJUNG

Mohon lingkari jawaban yang sesuai dengan anda rasakan.

C1. Berdasarkan pengalaman anda saat berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional,
seberapa puaskah anda terhadapa hal-hal berikut ini.

Sangat Setuju 5

Setuju 4

Netral 3

Tidak Setuju 2

Sangat Tidak Setuju 1

Atribut
Tingkat

Kepuasan

Jaminan (Assurance)

Petugas museum kredibel, ramah, dan sopan 5 4 3 2 1

Petugas museum memiliki kompetensi dan pengalaman 5 4 3 2 1

Petugas museum berkomunikasi dengan baik dengan pengunjung 5 4 3 2 1

Petugas museum bersikap aktif kepada pengunjung 5 4 3 2 1

Bukti Fisik (Tangible)

Bangunan museum terawat dengan baik 5 4 3 2 1

Koleksi museum terawat dan tertata dengan baik 5 4 3 2 1

Kebersihan museum dan koleksi museum terjaga dengan baik 5 4 3 2 1

Terdapat fasilitas serta sarana-prasarana yang memadai 5 4 3 2 1

Daya Tanggap (Responsiveness)

Petugas museum merespon permintaan pengunjung dengan cepat 5 4 3 2 1

Petugas museum berhubungan baik dengan pengunjung 5 4 3 2 1

Petugas museum berinisiatif membantu pengunjung 5 4 3 2 1

Petugas museum memberikan informasi yang dibutuhkan oleh

pengunjung
5 4 3 2 1

Keandalan (Reliability)

Kesesuaian koleksi dan informasi yang disajikan 5 4 3 2 1

Kemudahan dalam memahami informasi yang disajikan 5 4 3 2 1

Informasi yang diberikan bermanfaat bagi pengunjung 5 4 3 2 1
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C2. Ada daya tarik dan keunggulan Museum Kebangkitan Nasional dibandingkan
dengan museum yang lainnya di Jakarta?
Jawaban:

C3. Apa harapan terbesar anda terhadap Museum Kebangkitan Nasional?
Jawaban:

C4. Program apa yang anda sarankan udah dibuat oleh Museum Kebangkitan
Nasional?
Jawaban:

J. LOYALITAS PENGUNJUNG

Mohon jawab dengan benar dan sesuai dengan anda.

D1. Seberapa besar kemungkinan anda untuk berkunjung kembali ke Museum
Kebangkitan Nasional?

1. Saya pasti tidak akan berkunjung kembali ke Museum Kebangkitan Nasional

2. Saya mungkin tidak akan berkunjung kembali ke Museum Kebangkitan Nasional

3. Ragu-ragu

4. Saya mungkin akan berkunjung kembali ke Museum Kebangkitan Nasional

5. Saya pasti akan berkunjung kembali ke Museum Kebangkitan Nasional

D2. Dalam skala 1 - 10, seberapa mungkin anda merekomendasikan Museum
Kebangkitan Nasional kepada keluarga/teman/dll sebagai tempat untuk berkunjung?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sangat tidak mungkin Netral Sangat mungkin

- TERIMA KASIH -
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