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Abstract— Pendidikan dan peradaban manusia merupakan dua 

hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan tidak hanya 

diperoleh dari lembaga pendidikan formal tetapi juga dari 

lembaga pendidikan  nonformal. Peradaban sendiri merupakan 

cermin dari kebudayaan dan tingkat pencapaian masyarakat 

yang sangat kompleks. Salah satu lembaga yang dapat 

digunakan sebagai tempat pembelajaran peradaban manusia 

adalah museum. Hingga saat ini, di Indonesia terdapat 281 

museum. Namun, beberapa masalah yang sering kali 

menghambat tercapainya fungsi museum di Indonesia antara 

lain sumber informasi yang terbatas, informasi yang belum 

terintegrasi, minimnya komunikasi antar pengunjung museum, 

koleksi museum dapat hilang atau rusak, dan peragaan koleksi 

yang belum interaktif.  

Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut yaitu 

mengembangkan aplikasi Virtual Museum of Indonesia. Studi 

kasus pada penelitian ini adalah Museum Geologi, Bandung. 

Penelitian ini dititikberatkan pada pengembangan jejaring sosial 

untuk membangun komunitas belajar dan diintegrasikan dengan 

Facebook untuk mengkampanyekan keberadaan dan koleksi 

yang terdapat di Museum Geologi. 

Virtual Museum of Indonesia yang dibuat dapat digunakan 

untuk mendiskusikan dan berbagi pengalaman kepada sesama 

pencinta geologi, mengkampanyekan keberadaan koleksi, dan 

meningkatkan minat pengunjung untuk mendaftar melalui 

jejaring sosial. 

 

Kata kunci: nonformal, interaktif, virtual museum, geologi, 

jejaring sosial, Facebook. 

I. PENDAHULUAN 

 

Pendidikan dan peradaban manusia merupakan dua hal 

yang tidak dapat dipisahkan. Manusia membutuhkan 

pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan tidak hanya 

diperoleh dari lembaga pendidikan formal tetapi juga dari 

lembaga pendidikan  nonformal. Peradaban sendiri merupakan 

cermin dari kebudayaan dan tingkat pencapaian masyarakat 

yang sangat kompleks. Salah satu lembaga yang dapat 

digunakan sebagai tempat pembelajaran peradaban manusia 

adalah museum. Museum merupakan salah satu lembaga 

pendidikan nonformal yang dapat memberikan banyak 

pembelajaran bagi manusia. Museum merupakan sarana 

belajar tanpa mengambil peran guru. Keberadaan museum 

mampu menjawab pertanyaan yang muncul dalam proses 

pembelajaran terutama yang berkaitan dengan sejarah 

perkembangan manusia, geologi, budaya dan lingkungan. 

Secara etimologis, museum berasal dari bahasa Yunani 

yaitu mouseion yang merujuk pada bangunan suci untuk 

memuja dewa yang melambangkan ilmu pengetahuan dan 

kesenian. International Council of Museums (ICOM) pada 

tahun 2007 mendefinisikan  museum sebagai institusi 

permanen, tanpa mencari keuntungan, bersifat melayani 

kepentingan publik, terbuka untuk umum dengan cara 

melakukan usaha koleksi, konservasi, riset, komunikasi dan 

memamerkan benda-benda nyata pembuktian manusia dan 

lingkungannya kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, 

penelitian dan kesenangan
[1]

. 

Mengacu kepada hasil musyawarah umum ke-11 (11
th 

General Assembly) ICOM pada tanggal 14 Juni 1974 di 

Denmark, dikemukakan beberapa fungsi museum diantaranya 

sebagai berikut
[2]

.  

1. Pengumpulan dan pengamanan warisan alam dan 

budaya. 

2. Dokumentasi dan penelitian ilmiah. 

3. Konservasi dan preservasi. 

4. Penyebaran dan pemerataan ilmu untuk umum. 

5. Visualisasi warisan alam dan budaya. 

6. Cermin pertumbuhan peradaban umat manusia. 

Disamping itu, ICOM mendefinisikan virtual museum 

sebagai konsep yang secara umum mengidentifikasikan 

masalah pada ruang lingkup museal. Virtual museum tidak 

selalu merupakan sistem yang terkomputerisasi dan terkoneksi 

dengan basis data. Sekumpulan koleksi tiruan pun dapat 

disebut sebagai virtual museum. Virtual museum merupakan 

museum dalam exterior theatre of operations. Jadi, pada 

akhirnya, virtual museum lebih merupakan paket-paket solusi 

yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah 

yang terkait dengan museum. Elin Ivarsson dalam tesisnya 

tahun 2009 menyebutkan
[3]

: 

Today the definition of the virtual museum is coming 

closer to that of what a physical museum is. It is no 

longer only a website with information presented 

through multimedia, or a website with a database 

connected to it. 
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Sebuah virtual museum harus memiliki prinsip-prinsip 

utama museum yaitu collect, preserve dan display. Namun 

sebagai virtual environment, dalam melakukan pengelolaan 

prinsip-prinsip museum berbeda dengan museum yang telah 

ada. Isu mengenai preserve (pelestarian), virtual museum juga 

memiliki masalah tersendiri mengenai cara pelestariannya 

namun tujuan akhirnya tetap sama dengan museum secara 

fisik yaitu melestarikan benda bersejarah yang dikumpulkan 

untuk diperlihatkan dan dipelajari di masa depan. 

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan 

manusia untuk menemukan bukti-bukti otentik mengenai 

berbagai hal, jumlah dan arsitektur museum semakin 

berkembang. Hingga saat ini, di Indonesia sudah terdapat 281 

museum yang telah berdiri. Namun demikian, beberapa 

masalah yang sering kali menghambat tercapainya fungsi 

museum di Indonesia antara lain sumber informasi yang 

terbatas, informasi yang belum terintegrasi, minimnya 

komunikasi antar pengunjung museum, koleksi museum dapat 

hilang atau rusak, dan peragaan koleksi yang belum interaktif. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti 

mengembangkan aplikasi Virtual Museum of Indonesia. Studi 

kasus pada penelitian ini adalah Museum Geologi yang 

berlokasi di Jalan Dipenogoro kota Bandung. Sebagai salah 

satu museum geologi yang ada di Indonesia, museum ini 

memiliki peranan penting dalam sejarah geologi di Indonesia. 

Seharusnya museum ini merupakan sumber informasi yang 

paling lengkap dan akurat mengenai seluruh dokumentasi 

geologi diantaranya mineralogi, petrologi dan paleontologi, 

yang berada di Indonesia. 

Keberadaan Virtual Museum of Indonesia yang selanjutnya 

disebut sebagai Virtual Museum Geologi tidak menggantikan 

keberadaan fisik museum, namun merupakan pelengkap dan 

penambah nilai dari museum itu sendiri. Virtual Museum 

Geologi ini berperan dalam menunjang pencapaian fungsi 

museum secara utuh. Menurut Steve Dietz, dkk, pada buku 

The Next Generation of Virtual Museum diantaranya: 

terintegrasi dengan sosial media untuk berbagi pengalaman 

dan pengetahuan
[4]

.  

Konsep pendidikan dimasa yang akan datang diproyeksikan 

untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) dalam berbagai cabang keilmuan. TIK dimaksudkan 

sebagai penopang dalam memberikan kemudahan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Salah satu 

pemanfaatanya adalah dibidang pendidikan, seperti yang 

didefinisikan oleh Peter Goodyear bahwa
[5]

: 

“Network learning adalah pembelajaran dimana 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) digunakan 

untuk mendorong koneksi: antara satu pelajar dengan 

pelajar lainnya; antara peserta didik dan tutor; antara 

komunitas belajar dan sumber belajar.” 

Dengan demikian, penelitian ini dititikberatkan pada 

pengembangan jejaring sosial Virtual Museum Geologi 

sebagai museum masa depan dalam membangun komunitas 

belajar yang terintegrasi dengan Facebook untuk 

mengkampanyekan keberadaan koleksi di Museum Geologi. 

  

II. DESAIN 

 

Perkembangan teknologi merupakan sebuah tantangan dari 

konsep tradisional exhibit. Museum di zaman digital 

mengubah interaksi antara pengunjung dan obyek, dan 

operasional dari tradisional museum. Reinwardt Academie 

Amsterdam mendefinisikan tiga fungsi utama museum yaitu: 

pemeliharaan (termasuk akuisisi, konservasi, dan manajemen 

koleksi), riset dan komunikasi (termasuk pendidikan dan 

komunikasi) [1]. 

Adapun permasalahan yang terdapat pada Museum Geologi 

ditunjukkan pada Tbl. 1.  

Tbl. 1 Permasalahan di Museum Geologi. 

No Pemasalahan di Museum Geologi 

1 Publikasi, promosi, dan marketing dari museum masih 

kurang.  

2 Kurangnya kesadaran, kepercayaan, dan sosialisasi 

kepada masyarakat bahwa suatu koleksi obyek di 

museum itu benar keberadaannya. 

3 Informasi dari koleksi belum lengkap, bahkan 

beberapa diantanya tidak ada keterangannya. 

4 Kurangnya partisipasi pelajar, mahasiswa dan peneliti 

dalam mengkaji dan mendiskusikan informasi tentang 

koleksi obyek yang ada di museum dalam 

meningkatkan pengetahuannya. 

5 Penjelasan dari pemandu terlalu cepat dan singkat, 

diskusi antara pemandu dengan pengunjung masih 

kurang, begitupun antar sesama pengunjung. 

6 Waktu peragaan terbatas, waktu kunjung pelajar juga 

terbatas. 

7 Jarak dengan lokasi museum berjauhan, sehingga 

masyarakat tidak mengetahui keberadaan museum. 

8 Belum terbentuk komunitas pemerhati koleksi yang 

berada di museum. 

 
Sistem Virtual Museum Geologi yang akan di bangun 

menggabungkan konsep media sosial dengan layanan media 

sosial yang ada saat ini yaitu Facebook. Sistem ini 

menyediakan fasilitas yang menggabungkan personal 

learning network dan personal learning environment dalam 

bentuk web kepada pelajar. Hal ini akan membantu 

mempermudah pelajar dan guru untuk membangun komunitas 

online. 

Komunitas belajar online memberikan lingkungan sosial 

kepada pelajar dalam proses belajar mandiri yang akan 

membantu agar pelajar tetap termotivasi dan terfokus. 

Komunitas belajar ini memungkinkan pelajar untuk berbagi 

pengalaman dan kiat, sehingga perlahan akan membangun 

keahlian pelajar pada bidang pengetahuan yang disenanginya. 

Virtual Museum Geologi yang dirancang merupakan 

bagian dari museum masa depan yang mengintegrasikan 

jejaring sosial dalam proses penyebaran informasi keberadaan 

koleksi dan penunjang komunikasi baik antar pengunjung 

museum maupun pihak pengelolah museum di dunia maya.  

Museum masa depan menyediakan sebuah personal learning 

environment dalam menunjang proses pembelajaran. 
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Gbr. 1 Personal learning for lifelong learning
[6]

. 

Gabungan dari ketiga entitas di atas menghasilkan virtual 

learning environment yang akan bermanfaat untuk 

pembelajaran jarak jauh bagi para pelajar dan pengunjung 

yang tidak dapat mengunjungi lokasi museum sesungguhnya. 

Konsep media sosial yang di integrasikan dengan sistem 

virtual museum ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan 

pihak museum, peneliti, mahasiswa, pelajar dan masyarakat 

umum untuk berinteraksi dan berkolaborasi. 

Jejaring sosial diintegrasikan untuk memberikan 

kesempatan kepada pengguna yang tertarik dengan museum 

supaya dapat menambahkan teman atau kontak sebagai bagian 

dari network, berbagi pengalaman (shared experience) baik 

secara online maupun perorangan, membuat dan menyalurkan 

(create and publish) cerita atau tulisan yang diinginkan, 

mendiskusikan berbagai macam persoalan yang penting 

dengan menceritakan riwayat melalui tulisan, video dan photo, 

dan berdiskusi dalam suatu komunitas (groups). 

Pada saat konfernsi “Transformations in Cultural 

Communication” di Universitas RMIT, Associate Professor 

Angelina Russo mengatakan bahwa "Museum sering dilihat 

sebagai tradisional dan konservatif tetapi banyak sekarang 

yang menggunakan social technology, tidak hanya untuk 

mencapai generasi baru melainkan untuk menampilkan karya-

karya budaya secara dinamis”
[7]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr. 2 Integrasi ke jejaring sosial Facebook. 

Dalam mengembangkan aplikasi Virtual Museum Geologi, 

pemilihan desain arsitektur teknologi dirancang sesuai dengan 

kebutuhan mulai dari perencanaan, pengaturan, dan evaluasi. 

Hal ini dilakukan guna menjaga efektifitas dan efisiensi dalam 

proses pengembangan sistem. 

 

Gbr. Error! No text of specified style in document. 

Arsitektur sistem Virtual Museum Geologi. 

Seperti yang terlihat pada Gbr. 3 bahwa jenis arsitektur 

yang digunakan adalah client-server. Kapanpun dan 

dimanapun,  pengguna dapat mengakses sistem Virtual 

Museum Geologi ini melalui koneksi internet. Server sebagai 

penyedia layanan selalu menunggu permintaan dari pengguna 

yang terhubung ke dalam jaringan lokal maupun global. 

Server berada di belakang firewall Institut Teknologi Bandung 

dengan sub domain vmuseum.lskk.ee.itb.ac.id. Server ini 

mempunyai dua jalur jaringan, jalur utama terkoneksi melalui 

lskk.ee.itb.ac.id, kemudian untuk mengantisipasi apabila 

terjadi gangguan jaringan, digunakan satu jalur backup yang 

terkoneksi ke cache.itb.ac.id. 

Perancangan sistem virtual museum secara garis besar 

aktivitas aktor pertama kali yaitu mengakses website, 

kemudian mengakses berbagai macam koleksi, melihat 

timeline geologi, aktor juga dapat memperbaharui status 

berdasarkan hasil observasinya, dan apabila masih ada 

kendala atau ingin mengkaji lebih  lanjut, aktor dapat 

berdiskusi dengan kelompok melalui group yang telah 

disediakan, selanjutnya membuat catatan resume dan yang 

terakhir aktor dapat melihat timeline pribadinya seperti yang 

terlihat pada Gbr. 4. 

 

 

Gbr. 4 Diagram usecase sistem Virtual Museum Geologi. 
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Pada saat mengakses web Virtual Museum Geologi aktor 

dapat langsung melihat koleksi yang telah disediakan oleh 

virtual museum tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu. Namun 

untuk berbagi kepada sesama teman, menilai koleksi dan 

mengirimkan berita keberadaan koleksi, aktor harus mendaftar 

atau login dengan akun Facebook.  

Desain halaman pengguna pada saat pengguna masuk ke 

dalam sistem dinamakan “Space of Idea”. Halaman ini 

mempunyai header yang digunakan sebagai navigasi, left 

sidebar berisi informasi mengenai informasi pengguna dan 

right sidebar menyediakan informasi yang berkaitan dengan 

geologi seperti “Geologi of the day”. Pada bagian tengah 

terdapat Space of Idea yang berfungsi untuk mempermudah 

pengguna dalam berbagi pengalaman, informasi terkini, dan 

melihat aktivitas pengguna lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr. 5 Desain halaman pengguna. 

 

III. IMPLEMENTASI 

 

Halaman antarmuka pengguna ketika masuk ke dalam 

sistem terlihat seperti pada Gbr. 6 berikut. 

 

Gbr. 6 Tampilan halaman pengguna. 

Apabila pengguna hendak melakukan diskusi kelompok, 

maka pada bagi kelompok diskusi diberikan navigasi untuk 

pencarian kelompok untuk mempermudah pengguna. 

 

Gbr. 7 Antarmuka halaman group. 

 

IV. PENGUJIAN 

 

 Web merupakan aplikasi yang dapat diakses dimana saja, 

oleh siapa saja dan kapan saja. Pengujian web Virtual 

Museum Geologi diujicoba ke publik melalui penyebaran 

infomasi di Facebook. Disamping itu pengujian aplikasi ini 

juga dilaksanakan di SMA Lab School Universitas Pendidikan 

Indonesia yang terletak di Jalan Setia Budi, No. 229, Bandung, 

Jawa Barat. 

Pengunjung web Virtual Museum Geologi memuncak pada 

saat aplikasi diujicobakan secara publik dengan jumlah 

kunjungan sebanyak 492. Halaman web diakses sebanyak 

4.064 kali oleh 295 pengunjung yang berbeda. Kunjungan 

tertinggi terjadi pada hari Jumat, 25 Mei 2012, dengan 

kunjungan sebanyak 165 pengunjung. 

 

 

Gbr. 8 Grafik jumlah pengunjung virtual museum. 

Pengunjung yang baru sebesar 59.15%, sedangkan 

pengunjung lama yang kembali berkunjung ke dalam Virtual 

Museum Geologi sebesar 40.85%. Rata-rata durasi kunjungan 

9 menit dan 43 detik. 
Pengujian terakhir adalah pengujian mengenai penggunaan 

jejaring sosial.  Pengunjung terbanyak menggunakan jejaring 

sosial Facebook sebanyak 236 atau 98.33% kunjungan. 
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Pengunjung melalui Twitter hanya sebanyak 2 kali kunjungan 

atau 0.83%, Google+ dan HootSuit masing-masing sebanyak 

1 kali kunjungan atau 0.42%. 

 

Gbr. 9 Grafik kunjungan melalui jejaring sosial. 

 

 

 

V. KESIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian aplikasi 

Virtual Museum Geologi, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Jejaring sosial Virtual Museum Geologi yang dibangun 

sangat baik digunakan dalam mendiskusikan dan berbagi 

pengalaman kepada sesama pencinta geologi dengan alur 

yang disediakan sudah terstrukur dengan prosentasi 98.33%. 

2. Jejaring sosial Facebook yang diintegrasikan ke dalam 

sistem Virtual Museum Geologi sangat baik digunakan 

untuk mengkampanyekan keberadaan koleksi, dan berbagi 

informasi mengenai keberadaan Museum Geologi. 

3. Otentikasi akun menggunakan jejaring sosial Facebook 

mampu meningkatkan minat pengunjung untuk mendaftar 

pada Virtual Museum Geologi. 
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