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Tugas museum
(menurut PP No 66 th 2015 tentang Museum, Pasal 2)

Museum mempunyai tugas:

1. Pengkajian

2. Pendidikan

3. Kesenangan



Belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu; berlatih; 

berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman.

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya

pengajaran dan pelatihan.

Pengertian



1. Koleksi (physical context)

Koleksi yang dipamerkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan

bagi pengunjung. Pengalaman untuk melihat objek tangible merupakan

metode pembelajaran yang efektif, yang tidak ditemui di sekolah maupun

buku-buku.

2. Manusia (personal context)

Interaksi antara pengunjung dengan pengelola museum merupakan

proses pembelajaran yang juga berlangsung di museum. Banyak ilmu

yang dapat diperoleh dari seorang ahli yang bekerja di museum.

Sumber belajar di museum:



Sekolah dan Museum

Uraian Sekolah Museum

1. Kebebasan X 

2. Instruksi Teks Objek

3. Metode Oral Oral dan Visual

4. Silabus  X

5. Tugas formal  X

6. Jadwal  X

7. Pembelajaran Linear Multi 



Museum = Nyata

Belajar di museum mempunyai kelebihan karena

memiliki sesuatu yang nyata

Objek nyata



BELAJAR UNTUK TAHU

(LEARNING TO KNOW)

 Termasuk dalam ranah kognitif 

 Tujuannya untuk mendapatkan 
pengetahuan sebaik-baiknya

 Hal yang penting dalam proses ini 
adalah alih pengetahuan sehingga 
orang yang sedang belajar dapat 
memperoleh pengetahuan baru 
lebih banyak



BELAJAR UNTUK MELAKUKAN 

(LEARNING TO DO)

 Ranah ini untuk meningkatkan 
ketrampilan, tidak sebatas 
ketrampilan fisik (psikomotorik) 
tetapi juga menerapkan konsep, 
prosedur, maupun manajemen

Ketrampilan ini dicapai dengan 
berlatih, mencoba atau 
eksperimen sehingga mendapat 
pengalaman agar dapat 
melakukan sesuatu dengan baik



BELAJAR UNTUK MENJADI

(LEARNING TO BE)

Menjadikan seseorang sadar 

akan dirinya sekaligus 

membantu seseorang agar 

dapat mewujudkan cita-

citanya

Ranah ini mengarah kepada 

pembentukan kepribadian

bangsa (LOCAL GENIUS)



BELAJAR DAN BERMAIN DI MUSEUM

( REKREASI )

Audio visual corner

Workshop membatik Explorasi warna Alam

Bermain PeranPemutaran Film

Paket Berlibur di Museum



TEKNOLOGI DALAM PENDUKUNGAN DISPLAY 
MUSEUM

DIORAMA

Museum Sangiran



 LIGHTING

Museum Sangiran



TOUCHSCREEN

Museum Polri

Museum Benteng Vredeburg



PEMUTARAN FILM PENDEK DI AUDITORIUM

Museum Benteng Vredeburg

Museum Geologi



STORYLINE



Teknologi Rekonstruksi

Museum Sangiran



TERIMA KASIH


