
APRESIASI MUSEUM  

DI RANAH PENDIDIKAN 



• Benda-benda kuno  dalam museum sengaja disimpan 

dan dipamerkan ke khalayak publik. Benda-benda 

kuno tersebut mengandung makna tentang sebuah 

perkembangan dari suatu aspek kebudayaan. Benda-

benda itu mengandung spirit tersendiri tentang 

kehidupan dan konstruksi sejarah.  

• Misalnya perjuangan dalam memajukan bangsa, 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan, 

perjuangan mempertahankan sebuah wilayah 

kedaulatan, atau perjalanan dari suatu aspek 

kehidupan manusia dalam membangun kebudayaan. 

URGENSI MUSEUM 



• Museum memenuhi aspek interaktif dalam 

pembelajaran melalui kerangka kerja yang memenuhi 

tiga bidang pembelajaran, yaitu: 

• 1. Belajar kognitif (mendapatkan pengetahuan dan   

pemahaman) 

• 2. Belajar Afektif (melibatkan sikap, perilaku, 

kepentingan dan motivasi) 

• 3. Belajar Psikomotorik (mendapatkan keterampilan) 

 

URGENSI MUSEUM 



• Salah satu komponen dalam pembelajaran adalah 

media pembelajaran. Museum sebagai media 

pembelajaran memegang peranan dan posisi yang 

penting. Sebab museum mampu menggambarkan dan 

memberikan informasi tentang peristiwa yang terjadi 

pada masa lampau. 

 

• Siswa cenderung akan absurd bila membayangkan 

jenis kapak batu hanya dari informasi verbal. Namun 

pelajar akan segera mengetahui jenis kapak batu pada 

zaman prasejarah dengan melihat langsung di 

museum, atau setidaknya melalui media gambar dan 

foto. 

 

 

 

 

 

APRESIASI MUSEUM DALAM KONTEKS 
PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN  

 



 

MUSEUM SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 

 

• Di dalam museum, media yang dijadikan 

sumber belajar berupa sumber primer dan 

olahannya. Di museum, sumber primer ini 

disediakan dalam wujud asli atau model, hasil 

olahan berupa gambar atau foto, serta 

penjelasannya dalam sistem multimedia 

berbentuk media audiovisual, dan media grafis. 

 



 

MUSEUM SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 

 

• Ketersedian informasi konkret dari museum, 

akan membantu terwujudnya konsep 

visualisasi, intrepretasi, dan generalisasi pelajar 

terhadap materi ajar. Dengan tercapainya tiga 

aspek tersebut (visualisasi, interpretasi dan 

generalisasi) maka pemahaman siswa terhadap 

materi  yang diajarkan dapat lebih mudah 

terwujud. 

 



 

BAGAN ALUR : MUSEUM SEBAGAI MEDIA 
PEMBELAJARAN 

 



PENUTUP 

• Museum bukan sekadar pusat hiburan tetapi 

merupakan lembaga yang didedikasikan untuk 

mengumpulkan, melestarikan dan 

menginterpretasi objek. 

 

• Jika dalam ruang kelas pembelajaran dibatasi 

dengan kurikulum yang harus dilaksanakan dan 

menyebabkan siswa tidak dapat mengeksplorasi 

lingkungan dunia mereka yang dapat 

memberikan pengalaman, maka museum di sisi 

lain dapat menawarkan siswa untuk bereksplorasi 

dan bereksperimen. 

 



TERIMA KASIH . . . . 


