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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

Pada bagian ini akan disampaikan gambaran umum situs penelitian dan 

karakteristik responden penelitian. Pada bagian gambaran umum situs penelitian 

akan disampaikan sejarah berdirinya Museum Sangiran, potensi wisata Museum 

Sangiran, dan pengelolaan Museum Sangiran. Bagian selanjutnya akan 

disampaikan strategi pemasaran yang telah dilakukan pengelola Museum Sangiran. 

Pada bagian terakhir akan dipaparkan karakteristik responden penelitian. Data 

disampaikan melalui beberapa tabel untuk mempermudah analisis data. 

1. SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN 

Jawa Tengah mempunyai situs arkeologi yang menyimpan banyak informasi 

tentang peradaban manusia prasejarah Indonesia. Situs tersebut dikenal dengan 

Museum Purbakala Sangiran atau Museum Sangiran. Situs ini tepatnya berada di 

Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.  

Situs Manusia Purba Sangiran mempunyai luas area sebesar ±56km2. Secara 

fisiografis terletak pada zona central depression, yaitu dataran rendah yang 

dikelilingi gunung aktif diantaranya Gunung Merapi, Gunung Merbabu (bagian 

barat), dan Gunung Lawu (bagian tenggara). Wilayah tersebut dikenal dengan 

Sangiran Dome (Kubah Sangiran) karena secara geomorfologis merupakan daerah 

perbukitan dengan struktur kubah di tengahnya. Kubah ini mengalami proses 

deformasi melalui patahan, longsor, dan erosi sehingga membelah Kubah Sangiran 
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dan menyingkapkan lapisan tanah purba dengan sisa-sisa kehidupan yang pernah 

ada di dalamnya. Di sinilah ditemukan fosil zaman pleistosen (2 juta tahun lalu). 

Situs Sangiran merupakan daerah perbukitan yang terbentang antara 

110o49’-110o53’ BT dan 07o24’-07o30’ LS. Secara administratif luasnya meliputi 

empat kecamatan di Sragen-Karanganyar yaitu Gemolong, Kalijambe, Plupuh 

(Sragen), dan Gondangrejo (Karanganyar). Lokasinya berjarak sekitar 17 km dari 

Kota Surakarta atau 40 km dari Sragen.  

Gambar 10. Keletakan Situs Manusia Purba Sangiran 

 
Sumber: Pramudika (2014: 3) 
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Sangiran hingga saat ini masih digunakan sebagai area penelitian untuk 

mempelajari kehidupan pra-sejarah karena mempunyai fosil dan koleksi yang 

sangat lengkap. 65% fosil yang ditemukan adalah fosil hominid purba di Indonesia 

dan 50% di seluruh dunia. Hingga saat ini fosil yang ditemukan berjumlah lebih 

dari 13.685 fosil. 2.931 fosil dipamerkan di museum dan sisanya disimpan di 

gudang penyimpanan. Setidaknya hingga saat ini beberapa lembaga-lembaga 

penelitian baik dari dalam maupun luar negeri masih melakukan penelitian di 

Sangiran. Beberapa diantaranya adalah The American Museum of National History, 

The Biologisch-Archaeologisch Instituut, Groningen, Netherland, Tokyo 

University, Padova University, National d’Historie Naturelle Paris, Pusat Penelitian 

dan Pengembangan Geologi Bandung, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Balai 

Arkeologi Yogyakarta, dan lainnya (Mei, 2012: 40). 

Sangiran menjadi situs penelitian dan studi evolusi manusia purba oleh para 

peneliti dari berbagai penjuru dunia. Potensi tersebut membuat Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Indonesia menetapkan Sangiran sebagai Daerah Cagar Budaya 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 

070/0/1977. Hal ini dilakukan untuk melindungi dan melestarikan Sangiran. 

Arealnya mencakup wilayah Sragen dan sebagian Karanganyar. Wilayah Sragen 

meliputi Kecamatan Kalijambe, sebagian dari Kecamatan Plupuh, dan sebagian dari 

Kecamatan Gemolong. Sedangkan wilayah Karanganyar adalah Kecamatan 

Gondangrejo (Mei, 2012: 41). 

Pada tahun 1995, Museum Sangiran didaftarkan sebagai sebuah situs 

warisan dunia karena hasil temuan di wilayah Sangiran mempunyai potensi besar 
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bagi keilmuan dunia. World Heritage Committee dari UNESCO (United Nation 

Education Scientific and Cultural Organization) pada bulan Desember tahun 1996 

menetapkan Sangiran sebagai salah satu situs dan kawasan Warisan Dunia (world 

heritage) Nomor 593. 

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2000 tentang Cagar Budaya, museum 

merupakan sebuah lembaga yang berguna sebagai tempat untuk melindungi, 

mengembangkan, dan memanfaatkan suatu koleksi berupa benda, bangunan, dan 

struktur yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Situs cagar budaya merupakan 

lokasi atau tempat yang mengandung unsur benda cagar budaya. Struktur cagar 

budaya inilah yang menjadi bukti adanya kehidupan masa lalu. 

Pada tahun 2007, Pemerintah Pusat membuat suatu Unit Pelaksanaan Teknis 

(UPT) yang ditugaskan khusus untuk mengelola situs-situs sejarah yang ada di 

Indonesia, termasuk Museum Purba Sangiran. UPT yang secara kusus mengelola 

Museum Purba Sangiran disebut dengan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba 

(BPSMP) Sangiran yang berada dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Karimah, 2018: 48). 

1.1. Sejarah Museum Sangiran 

Berdirinya Museum Sangiran berawal dari penelitian yang dilakukan pada 

tahun 1860an. Pada tahun 1964 P.E.C. Schmulling melakukan survey permukaan 

tanah dan menemukan fosil-fosil vertebrata di Kaliyoso. Selanjutnya R.D.M. 

Verbeek dan R. Fennema pada tahun 1896 mendeskripsikan secara menyeluruh 

kondisi geologis wilayah Sangiran. Hasil tersebut kemudian diteruskan oleh 

Eugene Dubois di tahun 1907 dengan melakukan survey permukaan dan berhasil 



67 
 
 

menemukan fosil-fosil yang sama dengan penemuan P.E.C. Schmulling. Pada 

akhirnya seorang geolog bernama Louis Jean-Chretien van Es melakukan pemetaan 

terhadap endapan-endapan tanah di Sangiran secara menyeluruh di tahun 1927 

(Pramudika, 2014: 4). 

Di tahun 1932, L.J.C. van Es kembali melakukan pemetaan geologis di 

sekitar Sangiran, melanjutkan pemetaan yang telah dilakukan peneliti-peneliti 

sebelumnya. Hasil pemetaan tersebut kemudian digunakan G.H.R. von 

Koeningswald untuk melakukan survey eksploratif (Karimah, 2018: 47). Survey 

tersebut dilakukan di Desa Ngebung dengan bantuan Toto Marsono, Kepala Desa 

Krikilan Kalijambe.  

Kedatangan para ilmuan di Sangiran mampu membawa perubahan 

masyarakat dalam mempersepsikan warisan budaya berupa fosil. Pada akhirnya 

masyarakat mengadopsi perilaku baru, yaitu berburu fosil. Pada masa ini penduduk 

Sangiran benar-benar terlatih sebagai pemburu fosil (Sulistyanto, 2009: 64). Setiap 

harinya Toto Marsono di bawah komando G.H.R. von Koeningswald mengerahkan 

seluruh warganya untuk mencari balung buto, istilah yang digunakan untuk 

temuan-temuan tulang berukuran besar yang ada di sekitar ladang warga (Mei, 

2012: 44). Benda bersejarah yang ditemukan warga kemudian dikumpulkan di 

Pendopo Kelurahan Krikilan untuk kemudian bagi penemunya diberi upah berupa 

uang. Benda-benda temuan tersebut kemudian diteliti oleh G.H.R. von 

Koeningswald (Safira, Roro, & Salsabila, 2017: 5). 

Kerja sama yang intensif tersebut menuai hasil memuaskan. Pada tahun 

1934 telah ditemukan sekitar seribu alat batu buatan manusia  purba yang pernah 
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hidup di Sangiran yang terbuat dari batuan kalsedon yang dipecahkan sehingga 

mempunyai sisi ketajaman yang digunakan untuk memotong, menyerut, menyayat 

maupun melancipi tombak kayu (Mei, 2012: 39). G.H.R. von Koeningswald terus 

melakukan pencarian hingga pada tahun 1936 sampai 1941 ia menemukan sejumlah 

fosil Homo erectus (Karimah, 2018: 47-48).  

Setelah G.H.R. von Koeningswald selesai melakukan penelitiannya Toto 

Marsono tetap melanjutkan pencarian bersama warga. Hasil temuannya kemudian 

dilanjutkan oleh para ahli arkeolog Indonesia seperti Teuku Jacob, Sartono, Etty 

Indriati, Fachroel Aziz, Hari Widianto, Yahdi Zaim, dan Johan Arif (Safira et al., 

2017: 6). Barang temuan yang menurut para peneliti penting kemudian diambil dan 

dibawa ke ruangan peneliti dan sisanya ditinggalkan di Pendopo Kelurahan, 

sehingga jumlah temuan yang terkumpul semakin menumpuk. Kumpulan tersebut 

yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Museum Sangiran (Mei, 2012: 44). 

Pada tahun 1974, Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Sragen 

membangun sebuah museum kecil di Desa Krikilan Kalijambe. Tanah seluas 1000 

m2 tersebut diberi nama Museum Plestosen. Kemudian semua hasil temuan yang 

mulanya dikumpulkan di Pendopo Kelurahan dipindahkan ke Museum tersebut. 

Untuk saat ini museum tersebut telah dialihfungsikan menjadi Balai Desa Krikilan 

(Mei, 2012: 44). 

Seiring perkembangan zaman, Museum Sangiran terus dibenahi dan 

dilakukan penambahan fasilitas pendukung. Hal ini dilakukan untuk menegaskan 

Museum Sangiran sebagai world heritage yang memberikan kenyamanan kepada 

para peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun memberikan 
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kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung. Saat ini Museum Sangiran 

telah berevolusi menjadi sebuah museum megah dengan arsitektur modern. 

1.2. Potensi wisata Museum Sangiran 

Sesuai dengan Rencana Induk Pelestarian Kawasan Situs Sangiran dalam bidang 

pemanfaatan edukasi dan pariwisata, pengembangan untuk menampilkan informasi 

temuan-temuan fosil terbaik, maupun hasil-hasil budaya manusia Sangiran bagi 

masyarakat luas sebagai daya tarik wisata terus dilakukan (Mulyantari, 2016: 334-

335). Daya tarik wisata lainnya masih dikembangkan dengan optimal, baik 

pembangunan fisik seperti penginapan, tempat makan dan minum, angkutan wisata, 

fasilitas umum, potensi atraksi wisata, maupun industri pariwisata secara 

keseluruhan. Sangiran mempunyai daya tarik wisata yang terus dikaji dan 

dikembangkan di masa yang akan datang, potensi wisata tersebut yaitu sumber air 

asin, industri batik, dan ekowisata. Masyarakat sekitar Sangiran juga terus 

diedukasi dan diberi penyuluhan untuk memanfaatkan dan mengelola perubahan 

yang timbul oleh kemajuan di bidang pariwisata.  

Museum yang dibangun pada tahun 1980 ini menempati bidang tanah 

dengan luas 16.672 m2. Bangunan tersebut terdiri atas beberapa bagian yaitu ruang 

pameran utama sebagai tempat koleksi display, ruang laboratorium sebagai tempat 

konservasi terhadap fosil-fosil yang ditemukan, ruang pertemuan yang digunakan 

untuk berbagai kegiatan museum, perpustakaan sebagai ruang penyimpanan 

literatur dan buku-buku, ruang penyimpanan fosil, musholla dan toilet. Puluhan ribu 

temuan saat ini disimpan dengan rapi di dua tempat yaitu sebagian di ruang display 

dan sisanya disimpan di gudang penyimpanan karena keterbatasan ruang display. 
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Untuk saat ini pemerintah dan pengelola museum terus mengembangkan ruang 

display supaya mampu menyimpan lebih banyak lagi koleksi. Koleksi yang 

disimpan di Museum Sangiran dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok 

meliputi cetakan fosil manusia, fosil hewan bertulang belakang atau vertebrata, 

fosil binatang air, batuan, fosil tumbuhan laut, dan alat-alat bantu manusia. 

Untuk saat ini Museum Purbakala Sangiran mempunyai beberapa fasilitas 

selain display pameran (Mei, 2012: 46-48). Pertama, Ruang Audio Visual yang 

dibangun khusus untuk memutar film tentang kehidupan manusia prasejarah. 

Fasilitas ini dibangun untuk melengkapi informasi yang diterima wisatawan 

disamping menyaksikan langsung fosil peninggalan manusia prasejarah. Kedua, 

Museum Lapangan dengan luas 56 km2 yang terletak di dalam zona inti dan masih 

menyimpan banyak fosil lengkap dengan kronologi stratigrafinya. Lokasinya terdiri 

dalam Klaster Ngebung, Klaster Bukuran, dan Klaster Dayu. Ketiga, tempat 

penjualan souvenir. Masyarakat sekitar sangat potensial untuk mendukung 

pariwisata Sangiran karena mempunyai beragam diantaranya handycraft. 

Keberadaan pengrajin ini mampu mewakili Sapta Pesona yang harus ada dalam 

setiap destinasi wisata. Hasil kerajinan yang dijual diantaranya adalah gelang, 

kalung, bros, anting, cincin yang berasal dari batu-batuan, kemudian tiruan gading, 

pipa rokok, dan aneka kerajinan dari marmer seperti hiasan dinding, maupun 

peralatan rumah tangga. 

1.3. Pengelolaan Museum Sangiran 

Musem Purbakala Sangiran termasuk dalam Badan Usaha Milik Daerah dimana 

dikelola oleh dua kepengurusan. Pertama, Museum Sangiran berada di bawah 
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naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen yang bertanggung 

jawab terhadap pengelolaan museum sebagai sebuah cagar budaya. Museum 

Sangiran masih dijadikan sebagai laboratorium penelitian sehingga Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan mengelola secara langsung untuk tujuan pengayaan 

ilmu sejarah dan arkeologi. Banyak peneliti luar yang sengaja melakukan penelitian 

di Musem Sangiran. Dome Sangiran terdiri dari beberapa lokasi yang masih 

dilakukan penggalian benda prasejarah, namun tempat yang menjadi rujukan pusat 

laboratorium adalah situs yang terletak di Kalijambe atau yang lebih dikenal 

masyarakat luas dengan Museum Sangiran.  

Kedua, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten 

Sragen yang bertanggung jawab atas pemanfaatan museum sebagai wahana rekreasi 

dan destinasi wisata. Museum Sangiran mempunyai beberapa keunggulan yang 

patut dijadikan sebagai destinasi wisata diantaranya budaya prasejarah, pameran 

prasejarah, maupun keindahan alamnya. Potensi tersebut terus dikembangkan 

sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dinas Pemuda Olah Raga dan 

Pariwisata secara langsung mengelola Museum Sangiran sebagai sebuah destinasi 

wisata unggulan di Jawa Tengah. Dinas Pariwisata Republik Indonesia yang secara 

langsung turut mempromosikan Museum Sangiran baik di kancah nasional maupun 

internasional. Museum Sangiran ditunjuk sebagai destinasi unggulan wilayah 

Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang) melalui jargon Java Cultural Wonder. Oleh 

karena itu Dinas Pariwisata menunjuk Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 

Kabupaten Sragen sebagai penanggung jawab pengembangan destinasi wisata 

Museum Sangiran sebagai sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 
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Dua pengelola tersebut mempunyai tujuan yang diwujudkan dalam bentuk 

visi dan misi yang sama. Berikut adalah visi dan misi Museum Sangiran. 

Visi: : Menjadikan Museum Purbakala Sangiran sebagai pusat dari kajian tentang 

kehidupan manusia purba yang terkemuda di dunia. 

Misi:  : a. Preservasi dan konservasi situs. 

 b. Sebagai pengembangan pendidikan dan penelitian. 

 c. Menjadikan pemberdayaan bagi masyarakat. 

 d. Mengembangkan pariwisata yang ramah lingkungan. 

 e. Mengembangkan dari segi infrastruktur. 

 

2. KEGIATAN PROMOSI MUSEUM SANGIRAN 

2.1. Kualitas Museum Sangiran 

Kualitas merupakan perhatian penting yang terus dikembangkan oleh Museum 

Sangiran. Pembangunan besar-besaran yang secara beberapa tahapan dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas museum baik kualitas berupa sarana dan prasarana 

untuk kegiatan penelitian, konservasi, maupun untuk kegiatan wisata. Hal ini 

menjadi perhatian penting bagi pengelola khususnya dalam kegiatan pariwisata. 

Kualitas destinasi yang pernah dilakukan sangat beragam. Penampilan fisik 

merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas. 

Perbaikan bentuk bangunan, pembangunan taman, penambahan ruang pameran, 

pembangunan taman, penambahan alat peraga, serta melengkapi fasilitas umum 

merupakan usaha pengelola yang hingga saat ini masih terus dilakukan. Hal 
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tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan maksimal baik kepada peneliti 

yang melakukan penelitian di situ maupun para wisatawan. 

Sebagai sebuah BUMD, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga turut 

membantu untuk meningkatkan kualitas. Hal ini didasari pada masukan yang 

diterima bahwa akses menuju destinasi masih kurang memadai sehingga perlu 

untuk dilakukan perbaikan. Pada akhirnya dilakukan betonisasi pada jalur menuju 

destinasi dan ditetapkan sebagai salah satu jalan provinsi.  

Selain melakukan pembangunan, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 

juga melakukan perbaikan kualitas melalui beberapa pelatihan. Pengelola 

menyadari bahwa keberhasilan pariwisata tidak luput dari kerja sama para 

stakeholder internal maupun eksternal yang secara langsung terjun dalam praktik 

meningkatkan kualitas. Disporapar pada beberapa waktu terakhir aktif melakukan 

kegiatan berupa sosialisasi dan pelatihan terhadap petugas museum dan masyarakat 

sekitar. Petugas diberikan pelatihan dan penyuluhan terkait memberikan pelayanan 

jasa kepada pengunjung. Kemudian masyarakat juga ikut digerakkan dalam upaya 

memberikan kualitas wisata terbaik, yaitu dengan cara memberikan pelatihan 

pembuatan beragam kerajinan yang pada akhirnya dapat dijual sebagai souvenir 

maupun cindera mata khas Sangiran. Dalam hal ini jual beli bukan termasuk dalam 

peningkatan kualitas namun dapat menjadi dimensi penting dalam meningkatkan 

penerimaan kualitas oleh wisatawan. 

2.2. Promosi elektronik  

Secara offline pengelola melakukan promosi dengan cara berpartisipasi dalam 

promosi event wisata. Promosi untuk wilayah Karesidenan Surakarta diupayakan 
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dengan melakukan kerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Surakarta melalui 

SOLO Spirit of Java, dalam cakupan yang lebih besar juga berpartisipasi dengan 

Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah melalui Jateng Gayeng, maupun bekerja 

sama dengan trilogi wisata Jateng-DIY baik wisata Joglosemar maupun 

menggunakan bantuan Kementerian Pariwisata RI melalui Java Cultural Wonder. 

Tingginya pengguna media dalam jaringan (daring) menuntut pengelola 

untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan teknologi guna kegiatan promosi. 

Penggunaan website untuk kegiatan promosi sudah mulai digerakkan meskipun 

masih bergabung dengan domain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain 

bergabung dengan Kemendikbud penggunaan website juga masih bergantung pada 

domain-domain komunitas seperti Wikipedia, museumindonesia.com, trip advisor, 

dan website-website informasi wisata dan budaya lainnya. 

Selain website kegiatan promosi juga ditunjang dengan promosi melalui 

jejaring sosial maupun secara personal menggunakan media sosial. Promosi melalui 

jejaring sosial sering terlihat melalui akun-akun informasi wisata. Keberadaan 

informasi Museum Sangiran dapat dijumpai pada beberapa akun Instagram seperti 

@apakabarsragen, @explore.solo, @wondefulsolo, @igers.solo, @solonyaman, 

@soloindonesia, dan akun-akun lainnya. Pemanfaatan akun-akun tersebut mampu 

memberikan pengaruh positif terhadap museum. Sebuah post menjadi sangat 

penting karena mampu menjadi media persuasi untuk berkunjung.   
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Gambar 11. Posting Museum Sangiran oleh akun informasi wisata 

 
Sumber: Olah data peneliti (2019). 

Secara personal seluruh pegawai pemerintahan di Sragen, khususnya 

Disporapar dihimbau untuk ikut mempromosikan Museum Sangiran sebagai tempat 

wisata maupun tempat untuk kegiatan seperti gathering, halal bi halal, dan kegiatan 
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lain. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang jumlah pengunjung di Museum 

Sangiran. Ramainya pengguna Facebok, WhatsApp, dan instagram ikut 

dimanfaatkan setiap pegawai untuk ikut mempromosikan Museum Sangiran 

menggunakan akun mereka masing-masing. Dengan demikian media sosial juga 

dimanfaatkan secara internal pengelola sebagai media promosi.  

Pemanfaatan promosi personal juga dirangsang dengan memberikan konten 

menarik untuk dibagikan para pengguna media sosial, salah satunya adalah foto. 

Pengelola Museum Sangiran menyadari bahwa model promosi ini mampu 

memberikan dampak positif bagi destinasi, oleh karenanya pengelola terus 

mengupayakan cara untuk memunculkan bentuk promosi personal melalui media 

daring atau electronic WOM oleh wisatawan. Pengelola membangun beberapa spot 

menarik yang sering digunakan untuk berfoto. Hasil foto tersebut kemudian 

dibagikan oleh para wisatawan yang telah berkunjung kepada para pengikutnya di 

media sosial. Hal tersebut mampu memberikan pandangan atau gambaran baru 

tentang Museum Sangiran baik ditujukan kepada para wisatawan baik yang pernah 

berkunjung maupun belum pernah berkunjung sekalipun.  

Secara tidak langsung wisatawan yang membagikan gambar dan informasi 

tentang destinasi dapat dikatakan ikut membantu promosi perusahaan secara 

personal, meskipun yang bersangkutan tidak diminta untuk membantu promosi 

destinasi. Hal ini yang kemudian sering terjadi dimana pengguna media sosial 

berbagi informasi tentang destinasi kepada orang lain (pengikutnya) sebagai sebuah 

refleksi dari kepuasan saat berkunjung. Pengunjung yang membagikan posting 
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tersebut sering dianggap sebagai informan penting atau terpercaya sedangkan 

unggahannya dapat dianggap sebagai sebuah testimoni pasca berkunjung.  

Gambar 12. Posting Museum Sangiran oleh akun personal 

 
Sumber: Olah data peneliti (2019). 
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3. KARAKTERISTIK RESPONDEN PENELITIAN 

Pengumpulan data dilakukan pada bulan April hingga Juni 2019. Responden yang 

dipilih adalah wisatawan yang pernah berkunjung ke Museum Purbakala Sangiran. 

Sampel ditentukan melalui beberapa tahapan karena tidak semua wisatawan yang 

ditemui berpeluang menjadi responden penelitian (non-probability sampling).  

Dalam kurun waktu 25 April sampai 16 Juni 2019 telah terkumpul sebanyak 

177 responden. Dari jumlah tersebut kemudian dipilih sebanyak 150 responden 

yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan agar sesuai dengan maksud penelitian. 

Berikut adalah tabulasi responden berdasarkan beberapa kriteria. 

3.1. Tabulasi Jenis Kelamin dan Kelompok Usia 

Jumlah seluruh responden adalah 150 orang yang terdiri dari 74 laki-laki dan 76 

perempuan. Jika diprosentasekan maka terdapat 49,33% laki-laki dan 50,67% 

perempuan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dominasi jenis kelamin 

responden hampir imbang, namun lebih banyak perempuan dengan selisih 2 orang.  

Berikut adalah detail grafik persebaran usia dan jenis kelamin responden. 

Gambar 13. Kelompok Usia dengan Jenis Kelamin 

 
Sumber: Olah data (2019). 
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Dari total 150 responden (N) diketahui bahwa usia responden termuda 

adalah 15 tahun (min) yang terdiri dari seorang laki-laki dan 3 perempuan 

sedangkan usia tertua adalah 54 tahun (max) yaitu seorang perempuan. Melalui 

perhitungan 푟푎푛푔푒 = 푚푎푥 − 푚푖푛 didapatkan range usia (R) responden adalah 39. 

Jumlah kelas ditentukan dengan rumus 퐾 = 1 + 3,33 log푁 yang menghasilkan 

angka 8,246 dan dibulatkan menjadi 8 (K). Panjang interval kelas dihitung melalui 

rumus 퐼 =  mendapatkan nilai sebesar 4,729 yang dibulatkan menjadi 4,7 (I). Dari 

penghitungan tersebut berikut tabel distribusi kelompok usia dan jenis kelamin.  

Tabel 4. Tabulasi jenis kelamin dan kelompok usia 

Jenis 
Kelamin 

<19 
tahun 

20-24 
tahun 

25-29 
tahun 

30-33 
tahun 

34-38 
tahun 

39-43 
tahun 

44-48 
tahun 

>49 
tahun 

Total 

Laki-laki 
22 27 14 4 5 1 0 1 74 

29.7% 36.5% 18.8% 5.4% 6.8% 1.4% 0.0% 1.4% 100% 

Perem-
puan 

21 37 7 3 3 1 2 2 76 
27.6% 48.8% 9.3% 3.9% 3.9% 1.3% 2.6% 2.6% 100% 

Total 
43 64 21 7 8 2 2 3 150 

28.7% 42.7% 14.0% 4.7% 5.3% 1.3% 1.3% 2.0% 100% 
Sumber: Olah data (2019). 

Berdasarkan kelas umur jumlah responden terbanyak terdapat pada kelas 

umur 20-24 tahun, kelas usia <19 tahun, dan kelas usia 25-29 tahun. Responden 

paling sedikit terdapat pada kelas usia 39-43 tahun dan 44-48 tahun dengan jumlah 

masing-masing sebesar 1,33%. Melalui uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden penelitian ini berusia antara 15 hingga 29 (85,34%). Hanya 

terdapat 14,67% responden yang berusia lebih dari 29 tahun.  

Berdasarkan persilangan antara jenis kelamin dan kelas umur didapatkan 

mayoritas responden adalah laki-laki dan perempuan yang berusia antara 15 hingga 
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29 tahun. Hanya terdapat 14,86% dari total responden laki-laki dan 14,47% dari 

total responden perempuan yang mempunyai umur lebih dari 29 tahun.  

3.2. Tabulasi Jenis Pekerjaan dengan Latar Belakang Pendidikan 

Secara berurutan, responden terbanyak berdasarkan jenis pekerjaan adalah 

pelajar/mahasiswa sejumlah 94 orang (62,67%), wiraswasta sejumlah 16 orang 

(10,67%), karyawan sebanyak 15 orang (10%), dan pekerjaan lain yang tidak 

tercantum pada instrumen penelitian sejumlah 14 orang (9,33%). Dua pekerjaan 

lainnya adalah PNS sebanyak 4 orang (2,67%) dan guru sebanyak 7 orang (4,67%).  

Tabel 5. Tabulasi jenis pekerjaan dan latar belakang pendidikan 

Pendidikan 
Pekerjaan SD/ MI 

SMP/ 
MTs 

SMA/ 
sederajat Diploma Sarjana S2/S3 Total 

Pelajar/ 
Mahasiswa 

0 15 73 0 6 0 94 
0.00% 15.96% 77.66% 0.00% 6.38% 0.00% 100% 

PNS 
0 0 0 0 3 1 4 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 75.00% 25.00% 100% 

Guru 0 0 0 1 4 2 7 
0.00% 0.00% 0.00% 14.29% 57.14% 28.57% 100% 

Wiraswasta 
0 2 10 0 3 1 16 

0.00% 12.50% 62.50% 0.00% 18.75% 6.25% 100% 

Karyawan 
1 6 3 3 2 0 15 

6.67% 40.00% 20.00% 20.00% 13.33% 0.00% 100% 

Lain-lain 3 0 5 3 3 0 14 
21.42% 0.00% 35.71% 21.42% 21.42% 0.00% 100% 

Total 
4 23 91 7 21 4 150 

2.67% 15.33% 60.67% 4.67% 14.00% 2.67% 100% 

Sumber: Olah data (2019). 

Kemudian responden berdasarkan latar belakang pendidikan didominasi 

oleh lulusan SMA/sederajat sejumlah 91 orang (60,67%), lulusan SMP/MTs 

sebanyak 23 orang (15,33%), dan lulusan Sarjana sebanyak 21 orang (14%). Latar 
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belakang pendidikan paling sedikit berada terdapat pada lulusan SD/MI dan 

Magister/Doktoral yaitu dengan jumlah masing-masing 4 orang (2,67%), dan 

lulusan Diploma sebanyak 7 orang (4,67%).  

Berdasarkan persilangan antara jenis pekerjaan dan latar belakang 

pendidikan mayoritas responden penelitian adalah pelajar/mahasiswa yang 

mempunyai latar belakang sebagai lulusan SMA/sederajat atau dengan kata lain 

mayoritas responden penelitian adalah mahasiswa yang sedang menempuh 

pendidikan diploma maupun sarjana. Jumlah responden pada kelompok tersebut 

adalah 73 orang atau sebesar 48,7% dari total responden, sedangkan pada kelompok 

lain mempunyai prosentase tidak lebih besar dari 10% atau kurang dari 15 orang. 

3.3. Tabulasi Domisili dan Jumlah Kunjungan 

Berikut adalah tabulasi responden berdasarkan domisili dan banyaknya kunjungan. 

Tabel 6. Tabulasi domisili dengan kunjungan 

Banyaknya  
kunjungan 

Domisili 

1 kali/ 
pertama 2-4 kali 5-10 kali 

Sering/ 
tak 

terhitung 
Total 

Karesidenan Surakarta 
/ Solo Raya 

35 22 2 12 71 
49.30% 30.99% 2.82% 16.90% 100% 

Jawa Tengah, diluar 
Solo Raya 

24 11 5 2 42 
57.14% 26.19% 11.90% 4.76% 100% 

Luar Jawa Tengah 
30 6 0 1 37 

81.08% 16.21% 0.00% 2.70% 100% 

Total 
89 39 7 15 150 

59.33% 26.00% 4.67% 10.00% 100% 

Keterangan: - Solo Raya atau Karesidenan Surakarta meliputi daerah SUBOSUKAWONOSRATEN yaitu 
Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. 

Sumber: Olah data (2019) 

Melalui tabel tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas responden penelitian 

berasal dari wilayah Karesidenan Surakarta atau Solo Raya sejumlah 71 orang 
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(47,3%). Mayoritas melakukan kunjungan antara satu hingga empat kali. Hanya 

terdapat 19,72% wisatawan Solo Raya yang telah berkunjung lebih dari 4 kali.  

Wisatawan yang berasal dari Jawa Tengah di luar Karesidenan Surakarta 

sebanyak 42 orang (28%). Mereka berasal dari beberapa daerah sekitar seperti dari 

Salatiga, Purwodadi, Getasan, maupun dari daerah yang agak jauh seperti Magelang 

dan Semarang. Mayoritas dari mereka adalah pengunjung perdana dengan 

prosentase sebesar 57,14%. Wisatawan yang berasal dari luar Jawa Tengah 

sebanyak 37 orang (24,67%). Mereka mengaku berasal dari Jawa Timur (Magetan, 

Ngawi, Surabaya, dan Kediri), Yogyakarta (Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul), 

Jabotabek (Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang), maupun Nusa Tenggara. 

Mayoritas dari mereka sedang melakukan kunjungan perdana (81,08%). 

Melalui persilangan domisili dan jumlah kunjungan, mayoritas responden 

penelitian ini adalah mereka yang sedang menjalani kunjungan perdana baik 

wisatawan dari Solo Raya, wisatawan dari area Jawa Tengah, maupun wisatawan 

dari luar provinsi dengan prosentase sebesar 59,3%. Terdapat 40,7% responden 

yang sedang menjalani perjalanan lanjutan. 

3.4. Tabulasi kelompok usia dengan sumber informasi 

Mayoritas responden mengetahui keberadaan destinasi wisata melalui percakapan 

dengan rekan (101 orang). Secara berurutan responden mengetahui informasi 

Museum Sangiran melalui media sosial (48 orang), artikel atau jurnal ilmiah (24 

orang), mengunjungi website (16 orang), melihat televisi (11 orang), dan tahu dari 

kegiatan promosi pariwisata sebanyak 6 orang. Namun tidak ada responden yang 

mengetahui lewat surat kabar dan radio, justru 11 orang mengaku mendapatkan 
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informasi melalui media lain diantaranya buku sejarah, tugas sekolah, pelajaran di 

sekolah, dan perlombaan.  

Berikut adalah grafik sumber informasi responden. 

Gambar 14. Sumber informasi responden tentang Museum Sangiran 

 
Sumber: Olah data (2019). 

Berdasarkan data tersebut, penetrasi sumber informasi tertinggi pada 

penelitian ini adalah informasi dari teman (67,33%) dan melalui media sosial 

(32%). Tidak ada media lain yang mempunyai penetrasi di atas 25%.  

Berikut adalah tabulasi kelas umur dengan sumber informasi. 

Tabel 7. Tabulasi kelas umur dengan sumber informasi 
Sumber 
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<19 tahun 27 9 4 0 0 0 0 4 0 44 
61.4% 20.5% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 100% 

20-24 tahun 40 25 2 3 0 0 3 11 5 89 
44.9% 28.1% 2.2% 3.4% 0.0% 0.0% 3.4% 12.4% 5.6% 100% 

25-29 tahun 13 8 4 4 0 0 3 5 6 43 
30.2% 18.6% 9.3% 9.3% 0.0% 0.0% 7.0% 11.6% 14.0% 100% 

30-33 tahun 7 2 1 1 0 0 0 2 0 13 
53.8% 15.4% 7.7% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 15.4% 0.0% 100% 

34-38 tahun 7 2 3 1 0 0 0 2 0 15 
46.7% 13.3% 20.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% 0.0% 100% 
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Sumber 
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39-43 tahun 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
100% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 

44-48 tahun 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
100% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 

>49 tahun 3 2 2 2 0 0 0 0 0 9 
33.3% 22.2% 22.2% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 

Total 101 48 16 11 0 0 6 24 11 217 
46.5% 22.1% 7.4% 5.1% 0.0% 0.0% 2.8% 11.1% 5.1% 100% 

Sumber: Olah data (2019). 

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa responden terbanyak hadir pada 

empat kelas yaitu kelas umur 20-24 tahun yang memperoleh informasi dari rekan 

sebanyak 40 orang (26,67%), kelas umur <19 tahun yang memperoleh informasi 

dari rekan sebanyak 27 orang (18%), kelas umur 20-24 tahun yang memperoleh 

informasi dari media sosial sebanyak 25 orang (16,67%), dan kelas umur 25-29 

tahun yang memperoleh informasi dari rekan sebanyak 13 orang (8,67%).  

Melalui intepretasi tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden 

yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden dengan rentang usia 15-

24 tahun yang mengetahui destinasi melalui informasi dari rekan maupun mereka 

yang mendapatkan eksposur melalui media sosial. 

3.5. Tabulasi kelompok usia dengan penggunaan media sosial 

Dari 150 responden terdapat sebanyak 415 akun media sosial yang digunakan. Hal 

ini memperlihatkan bahwa rata-rata responden menggunakan dua sampai tiga akun 

media sosial. Berikut adalah grafik jumlah dan prosentase pengguna media sosial. 
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Gambar 15. Pengguna dan penetrasi media sosial 

Sumber: Olah data (2019). 

Tiga aplikasi yaitu Youtube, Instagram, dan WhatsApp merupakan media 

sosial yang paling diminati responden penelitian. Instagram muncul sebagai 

aplikasi paling diminati dengan 92 pengguna. Kemudian secara berurutan yaitu 

WhatsApp (52%), Youtube (51,33%), Facebook (40%), LINE dan Google+ 

(masing-masing 16%) dan twitter (12%). Beberapa responden juga menggunakan 

media sosial lain (28%) seperti Telegram, WeChat, dan BBM. Melalui data tersebut 

disimpulkan bahwa mayoritas responden aktif menggunakan Instagram, Youtube, 

dan WhatsApp. Tidak ditemukan prosentase lebih dari 50% pada media lain 

sehingga lebih dari 50% responden aktif menggunakan ketiga media tersebut.  

Tabel berikut memperlihatkan bahwa penguna media sosial terbanyak hadir 

pada kelas umur 20-24 tahun dengan 210 pengguna, kelas umur <19 tahun dengan 

81 pengguna, kelas umur 25-29 tahun dengan 66 pengguna, kelas umur 30-33 tahun 

dengan 22 pengguna, kelas umur 34-38 tahun dengan 14 pengguna, kelas umur >49 

tahun dengan 12 pengguna, kelas umur 44-48 tahun dengan 8 pengguna, dan kelas 

umur 39-43 tahun dengan 2 pengguna. Kemudian kelas umur dengan media sosial 
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yang diakses terbanyak adalah pengguna Instagram, Youtube, WhatsApp, 

Facebook, dan LINE pada kelas umur 20-24 tahun. Pada kelas tersebut sebanyak 

23,8% menggunakan Instagram, 19% menggunakan Youtube, 16,2% 

menggunakan WhatsApp, dan 13,3% menggunakan Facebook.  

Tabel 8. Tabulasi kelas umur dengan penggunaan media sosial 

Kelas Umur 

Y
ou

tu
be

 

In
st

ag
ra

m
 

Tw
itt

er
 

Fa
ce

bo
ok

 

G
oo

gl
e+

 

W
ha

ts
A

pp
 

LI
N

E 

ET
C

 

Ju
m

la
h 

<19 tahun 12 16 3 13 6 18 2 11 81 
14.8% 19.8% 3.7% 16.0% 7.4% 22.2% 2.5% 13.6% 100% 

20-24 tahun 40 50 10 28 9 34 20 19 210 
19.0% 23.8% 4.8% 13.3% 4.3% 16.2% 9.5% 9.0% 100% 

25-29 tahun 13 19 2 9 4 11 1 7 66 
19.7% 28.8% 3.0% 13.6% 6.1% 16.7% 1.5% 10.6% 100% 

30-33 tahun 5 5 2 3 0 3 0 4 22 
22.7% 22.7% 9.1% 13.6% 0.0% 13.6% 0.0% 18.2% 100% 

34-38 tahun 2 1 1 2 2 5 0 1 14 
14.3% 7.1% 7.1% 14.3% 14.3% 35.7% 0.0% 7.1% 100% 

39-43 tahun 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 0.0% 0.0% 100% 

44-48 tahun 2 0 0 2 2 2 0 0 8 
25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 100% 

>49 tahun 3 1 0 3 1 3 1 0 12 
25.0% 8.3% 0.0% 25.0% 8.3% 25.0% 8.3% 0.0% 100% 

Total 77 92 18 60 24 78 24 42 415 
18.6% 22.2% 4.3% 14.5% 5.8% 18.8% 5.8% 10.1% 100% 

Sumber: Olah data (2019). 

Berdasarkan uraian dan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden penelitian ini adalah pengguna Instagram, Youtube, 

Facebook, dan WhatsApp pada kalangan usia antara 20-24 tahun. Tidak ditemukan 

jumlah pengguna yang lebih dari 25 pengguna pada kelas-kelas lain. 

 


