
          BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat akan 

diterima sebagai norma yang ditaati oleh masyarakat, sedangkan masyarakat itu 

sendiri merupakan tempat tumbuhnya kebudayaan sehingga tidak ada masyarakat 

yang tidak memiliki kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat 

sebagai pendukung. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masyarakat dan 

kebudayaan merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain 

(Soekanto, 1989:12). 

Kebudayaan pada suatu masyarakat akan menghasilkan suatu perwujudan 

sebagai cerminan kebudayaan masyarakat tersebut yang dapat berupa sesuatu 

yang abstrak ataupun konkret. Benda-benda peninggalan sejarah merupakan salah 

satu hasil kebudayaan yang konkret atau nyata, benda- benda tersebut mempunyai 

arti penting bagi suatu bangsa, khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan serta 

memperkokoh kesadaran jati diri Kesadaran jati diri suatu bangsa banyak 

dipengaruhi oleh pengetahuan tentang masa lalu karena keberadaan suatu bangsa 

pada masa kini dan dalam proyeksinya ke masa depan tetap bertahan pada ciri 

khasnya sebagai bangsa yang tetap berpijak pada landasan falsafah dan budayanya 

sendiri.  

Pada dasarnya, masa kini adalah proyeksi masa lalu, dan masa kini hadir 

dari suatu proses perjalanan sejarah yang sangat panjang dan kompleks. Sudah 

seyogyanya sebagai bangsa yang kaya akan nilai-nilai sejarah melakukan refleksi 
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kesejarahannya agar di tengah maraton pembangunan, tidak sambil mencerabut 

diri batang pohon peradabannya dari akar otentik dan filosofi original sejarah 

leluhur sendiri karena sehebat dan sebesar apapun kemajuan sebuah peradaban 

jika tidak memiliki akar otentik sejarahnya sendiri, maka cepat atau lambat pasti 

akan runtuh. 

Sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan sejarah  butuh belajar bagaimana 

Inggris dalam memposisikan ibu sejarah bernama Ratu Elizabeth Belanda 

meletakan secara presisi, eksistensi orang tua sejarahnya sebagai Ratu dalam 

konstitusi kenegaraanya, sebagaimana Jepang mendudukan kaisar, dan negara 

maju lainnya dalam mengapresiasi dan menjaga akar otentik sejarahnya. 

Sementara bangsa Indonesia yang sesungguhnya memiliki akar yang lebih kuat 

dalam perihal nilai, tradisi, dan filosofi sejarahnya, justru telah lupa diri dan 

tersihir oleh ilusi modernitas yang diagung-agungkan. Bangsa Indonesia harus 

sadar betapa pentingnya mengenal  asal usul sejarah bangsa agar dapat 

menentukan mau kemana bangsa ini akan melangkah. 

Pengenalan sejarah merupakan kenyataan manusiawi yang dapat ditelusuri 

sejak perkembangan manusia yang paling dini, sejauh masa itu meninggalkan 

jejak-jejaknya dalam suatu perwujudan tertentu dari goresan berupa tulisan atau 

lukisan sampai dengan jejak berupa dokumen dan monumen adalah merupakan 

bukti nyata manusia pada suatu masa sehingga benda cagar budaya yang 

merupakan peninggalan jejakjejak sejarah yang telah terjadi wajib dilindungi 

sebagai warisan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan peraturan dan 

perundang-undangan.  
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Hukum yang mengatur benda cagar budaya (BCB) tesebut adalah Undang-

undang nomor 5/1992 bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya 

bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi 

pemupukan kesadaran jati diri bangsa.Upaya pelestarian benda-benda bersejarah 

dilaksanakan untuk memupuk rasa kebangsaan nasional dan memperkokoh jati 

diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila. Benda cagar budaya merupakan 

bukti peninggalan sejarah sudah barang tentu untuk menjaga dan melestarikannya 

membutuhkan suatu sarana oleh karena itu museum dibangun dengan maksud 

untuk menjaga dan merawat benda-benda yang memiliki nilai sejarah sehingga 

dapat dijadikan sebagai pusat informasi (Widyahartono, 1984: 4)  

Sesuai Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2015, museum merupakan lembaga 

yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan 

mengomunikasikannya kepada masyarakat dan mempunyai tugas pengkajian, 

pendidikan, dan kesenangan guna melayani masyarakat dalam rangka memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Museum menjadi  

media visual untuk lebih jauh mengenal, mengerti, memahami dan memaknai 

suatu momentum penting yang telah terjadi pada masa lampau sehingga museum 

menjadi tempat untuk mengetahui asal-usul sejarah dan sebagai muara untuk 

menemukan jati diri suatu bangsa.  

Keberadaan Museum membawa makna nyata terutama untuk menyingkap 

setiap peristiwa pada masa lampau sekaligus sebagai barometer untuk melihat 

ketinggian martabat suatu bangsa. Namun pada era modenrnitas yang segalanya 
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diusahakan untuk lebih instan kerap kali melupakan peristiwa sejarah yang 

sesungguhnya sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu 

cara menghayati dan menghargai peristiwa sejarah adalah mengunjungi museum 

yang merupakan tempat untuk menyimpan dan melestarikan benda-benda yang 

mengandung dan mewakili setiap peristiwa sejarah yang terjadi akan tetapi masih 

banyak museum yang sepi dan tidak banyak dikunjungi oleh masyarakat. 

Masyarakat Indonesia lebih suka mengunjungi tempat wisata selain museum atau 

pusat perbelanjaan dibandingkan mengunjungi museum. 

  Bertolak dari konteks pemikiran itulah peneliti melakukan suatu kajian 

ilmiah dengan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan museum dan 

pelestarian benda-benda bersejarah dengan mengambil sebuah topik, yaitu 

Perkembangan Dan Fungsi Museum Prof. Dr. Soegarda Poerbakawatja 

Relevansinya Sebagai Tempat Pelestarian Benda – Benda  Bersejarah Kabupaten 

Purbalingga 2003-2016. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Latar belakang berdirinya Museum Prof. Dr. Soegarda Poerbakawatja. 

2. Perkembangan Museum Prof. Dr. Soegarda Poerbakawatja sebagai tempat 

pelestarian benda-benda bersejarah. 

3. Faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat perkembangan 

Museum Prof. Dr. Soegarda Poerbakawatja. 
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C. Tujuan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian tentu  ada tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan 

rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini mengungkap: 

1. Latar belakang berdirinya museum Museum Prof. Dr. Soegarda Poerbakawatja. 

2.  Perkembangan Museum Prof. Dr. Soegarda Poerbakawatja sebagai tempat 

pelestarian benda-benda bersejarah di Kabupapaten Purbalingga. 

3. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perkembangan Museum Prof. 

Dr. Soegarda Poerbakawatja. 

D. Manfaat Penelitian 

1.Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang kajian 

mengenai Museum Prof. Dr. Soegarda Poerbakawatja sekaligus  menjadi referensi 

dan informasi bagi para pembaca khususnya yang akan melakukan penelitian 

selanjutnya mengenai perkembangan Museum Prof. Dr. Soegarda Poerbakawatja.  

2.Manfaat Praktis 

Sumbangan lainnya dari penelitian ini sebagai bahan acuan untuk lebih 

mengoptimalkan fungsi Museum Prof. Dr. Soegarda Poerbakwatja sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman tentang koleksi Museum Prof. Dr. Soegarda 

Poerbakawatja yang ada secara lengkap serta membangkitkan kesadaran 

masyarakat Kabupaten Purbalingga agar menghargai nilai-nilai sejarah.  

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berfungsi untuk membantu dalam proses  penelitian 

karya ilmiah. Oleh karena itu, agar penelitian tersebut dapat diterima dan juga 
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dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dipakai sebagai acuan analisis, maka 

penulis menggunakan literatur-literatur sebagai berikut: 

1.   Pengertian Museum 

Pada masa Yunani klasik museum diartikan sebagai kumpulan sembilan 

dewi perlambang ilmu dan kesenian, ini didasarkan dari etimologi kata yang 

berasal dari perkataan muze. Namun, di zaman ensiklopedi meseum diartikan 

sebagai kumpulan pengetahuan dalam bentuk tulisan seorang sarjana. Menurut 

arti yang lebih luas, museum dapat diartikan sebagai cermin budaya bangsa. Di 

Indonesia, oleh masyarakat umum museum hanya dianggap sebagai tempat 

penyimpanan benda-benda antik saja. Persepsi tersebut muncul karena 

pemahaman mereka terhadap museum tersebut hanya berdasarkan pada benda-

benda yang ada di dalam museum tersebut atau memandang museum secara 

global semata. Sehubungan dengan hal tersebut beberapa ahli memberikan 

gambaran tentang permuseuman seperti yang dikemukakan oleh Soetaarga 

(1984:19) menyatakan bahwa museum adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, 

tidak berusaha untuk mencari keuntungan, melayani masyarakat dan 

perkembangannya, terbuka untuk umum, dan yang memperoleh, merawat, 

menghubungkan dan memamerkan benda-benda peninggalan bersejarah untuk 

tujuan studi pendidikan dan kesenangan. 

Dari keterangan tersebut nyatalah bahwa museum bukan hanya sebagai 

tempat penampungan koleksi barang-barang antik, melainkan berfungsi sebagai 

tempat pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam pengembangan ilmu 

sejarah dan arkeologi. Dimuseumkan yang diartikan tidak berguna lagi namun 
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sayang untuk dibuang, sebenarnya keliru karena benda yang disimpan di museum 

sebenarnya adalah benda pilihan yang dipilih untuk menjadi wakil masa lampau. 

Benda yang mewakili tersebut berupa benda yang mempunyai sifat khusus 

sebagai atributnya. Di samping itu, benda yang telah dipilih tentu tidak akan 

dibiarkan rusak dan dijaga kelestariannya. Semuanya itu mengisyaratkan betapa 

pentingnya benda yang terpilih untuk menghuni museum. Benda-benda yang 

dijadikan koleksi museum tentulah benda yang oleh penanggung jawab atau 

pemilik museum dianggap penting, bahkan mungkin menimbulkan kebanggaan 

pada yang bersangkutan (Sumadio, 1997:15). 

Selanjutnya pada konferensi umum International Council Of Museum 

(ICOM) yang ke-10 dijabarkan tentang pengertian museum sebagaimana 

dijelaskan bahwa museum adalah suatu lembaga yang bersifat badan hukum, tidak 

mencari keuntungan dalam pelayanannya kepada masyarakat tetapi untuk 

kemajuan masyarakat, dan lingkungannya serta terbuka untuk umum dengan 

kegiatannya yang bertujuan untuk pengkajian dan pengembangan ilmu pendidikan 

sebagai kesenangan. (Sutaarga, 1984:20) 

Jika dikaji lebih jauh tentang pengertian museum yang di ketengahkan 

dalam konferensi umum International Council Of Museum maka terlihat ada 4 

poin yang merupakan hakikat dari  museum yang menjelaskan bahwa museum 

merupakan badan yang tetap, tidak mencari keuntungan, dan harus terbuka untuk 

umum, artinya museum tidak boleh disamakan dengan koleksi perorangan yang 

hanya dapat dilihat dan dinikmati oleh kerabat dan sahabat pemilik koleksi saja 

dengan dikatakan bahwa museum merupakan suatu badan hukum. Di samping itu, 
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museum adalah lembaga yang melayani masyarakat untuk kepentingan 

perkembangan artinya museum merupakan sarana sosial budaya. Museum 

memperoleh atau menghimpun barang-barang pembuktian tentang manusia dan 

lingkungannya. Perkataan manusia harus diartikan secara luas yaitu manusia 

sebagai makhluk biologis dan makhluk kultural yang telah meninggalkan bahan-

bahan pembuktian sejarah kebudayaan dan peradabannya. Museum memelihara 

dan mengawetkan koleksinya untuk digunakan sebagai sarana komunikasi dengan 

pengunjungnya. Artinya museum adalah tempat memelihara dan mengawetkan 

koleksinya demi kelestarian benda tersebut, dan selanjutnya dijadikan media 

informasi bagi masyarakat, terutama yang ingin mendalami salah satu disiplin 

ilmu yang ada kaitannya dengan benda-benda peninggalan sejarah tersebut. 

Dari beberapa defenisi yang peneliti paparkan di atas maka dapat ditarik 

simpulan bahwa museum pada hakikatnya bukan hanya sebagai tempat 

penyimpanan benda-benda antik, tetapi berfungsi ganda karena dapat dijadikan 

sebagai alat komunikasi antarbudaya dan antarkomunikasi kebudayaan, secara 

praktis museum juga berperan sebagai tempat rekreasi yang edukatif. Museum itu 

mempunyai ruang lingkup yang cukup jelas. Seluas segala jenis atau cabang ilmu 

pengetahuan yang dimiliki dan dikembangkan oleh umat manusia dewasa ini. 

Menyadari bahwa museum sebagai pranata sosial budaya, yaitu sebagai 

badan hukum, maka museum tidak bertujuan untuk mencari keuntungan sekaligus 

dimaklumi bahwa museum adalah objek wisata. Mengingat pariwisata itu sendiri 

adalah salah satu pendidikan di mana kedatangan wisatawan baik, domestik 

maupun mancanegara di samping ingin bersenang-senang dia juga ingin belajar 
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dari pengalaman yang di dapat kemudian membandingkan dengan peradaban dan 

keadaan lingkungan ditempat  mereka berasal. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam museum diperlukan beberapa 

koleksi benda-benda lain yang merupakan barang langka sebab semakin banyak 

koleksi benda-benda bersejarah dalam sebuah museum maka akan semakin 

memotifasi masyarakat untuk datang menyaksikannya. Bagi pihak yang 

berkompeten dalam pengurusan museum kiranya lebih giat dalam melakukan 

pencarian benda-benda bersejarah dengan tetap berorientasi pada kebijakan 

budaya nasional.  

a.Fungsi Museum 

Selaras dengan perkembangan manusia dan kebudayaannya, maka fungsi 

dan peran museum semakin berkembang dari waktu ke waktu, oleh karena itu 

sebagai berikut fungsi dan manfaaat museum: 

a) Sebagai Tempat Rekreasi 

Museum dengan benda-benda koleksinya yang berupa benda-benda seni 

budaya yang mengandung nilai estetika, indah, aneh, antik, merupakan penawar 

bagi para pengunjung yang sedang tertekan jiwanya, merupakan obat bagi mereka 

yang lelah dalam menghadapi kesibukan sehari-hari 

b) Tempat Ilmu Pengetahuan 

 Di balik benda-benda koleksi tersembunyi bermacam-macam 

pengetahuan yang setiap saat mengajak para cendekiawan untuk mengungkap 

tabir rahasianya. Oleh karena itu, museum merupakan alamat yang tepat bagi 
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mereka yang mengadakan research/penyelidikan/penelitian, dan juga bagi mereka 

yang ingin menambah pengetahuan.  

c) Sumber Informasi 

AC Parker seorang Museolog Amerika Serikat menyatakan bahwa 

museum dalam arti modern adalah suatu lembaga yang secara aktif melakukan 

tugasnya di dalam menerangkan dunia manusia dan alam. Misalnya Museum 

Perjuangan bertugas menjelaskan alam perjuangan suatu bangsa. 

d)  Sebagai pendidikan Kebenaran 

Penunaian tugas edukasi oleh museum tidak seperti pendidikan yang 

diselenggarakan di sekolah-sekolah, universitas-universitas karena yang harus 

dididik museum bukan hanya kelompok anak-anak mahasiswa, tetapi terdiri dari 

manusia yang berlainan tingkat kecerdasannya dan pendidikannya, lain 

kebangsaannya dan lain pula pandangan hidupnya.  

b. Manfaat Museum: 

a)  Edukatif 

Manfaat pertama dirasakan cukup dominan bagi seseorang yang secara 

sadar berkunjung ke museum. Dengan mengunjungi museum seseorang akan 

belajar dan menambah pengetahuannya terutama dengan benda-benda yang 

dikoleksi dalam museum tersebut. Seseorang pengunjung dapat mengetahui 

perkembangan peradaban pada suatu masa di suatu daerah, atau perkembangan 

peradaban secara mutakhir lewat koleksi museum, ilmu-ilmu yang berkepentingan 

dengan koleksi museum antara lain sejarah, arkeologi, antropologi, sosiologi, 
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politik, biologi, serta cabang ilmu lainnya yang juga mempunyai museum-

museum khusus. 

b) Inovatif 

Dengan mengunjungi museum seseorang akan menemukan ide baru 

sehingga menghasilkan karya baru. Seorang peneliti tidak akan segan untuk  pergi 

ke museum tertentu karena koleksi museum tersebut menarik perhatiannya. Ia 

akan segera saja menghasilkan interpretasi baru atau teori baru yang sebelumnya 

tidak terpikirkan. 

c) Rekreatif 

Dengan mengunjungi museum orang dapat meluangkan waktunya untuk 

rileks, santai, dan melepaskan himpitan-himpitan sehari-hari yang telah 

menyibukkannya. Oleh karena itu, pada hari- hari libur museum yang sudah 

terkenal dipadati pengunjung, misal Museum Nasional Jakarta, dan Museum 

Negri Provinsi Bali yang berhasil menarik pengunjung untuk berekreasi. 

Wisatawan-wisatawan asing yang mengunjungi museum tersebut menjadikan 

museum sebagai tujuan rekreasi wisatanya. Museum dapat menjadi tempat untuk 

berkumpul bagi keluarga sambil menyaksikan koleksi benda-benda sejarah  yang 

terdapat di museum yang dikunjunginya. 

d) Imajinatif 

Manfaat ini telah dibuktikan oleh kalangan seniman. Misalnya seorang 

pelukis dapat menjadikan salah satu koleksi museum menjadi objek lukisanya. 

Dengan mengunjungi museum seorang seniman dapat melakukan kontemplasi 

sehingga mampu mengembangkan daya imajinasinya untuk menghasilkan karya 
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seni. Demikian juga dengan kunjungan museum siswa-siswa dapat memperjelas 

imajinasinya terhadap pelajaran sejarah dari guru di sekolahnya, karena dibantu 

memperhatikan diorama, foto-foto, koleksi beserta penjelasannya (Suratmin, 

2000) 

2. Pengertian Pelestarian 

Pelestarian berasal dari kata lestari yang berarti tetap selama-lamanya, 

tidak berubah-ubah sebagaiman sedia kala. Hal tersebut dapat dilihat dalam 

kamus karangan W.J.S. Poedarminta, bahwa pelestarian diambil dari kata lestari 

yang berarti sesuatu yang kekal dan tidak mengalami perubahan. (W.J.S. 

Poedarminto, 1976:592). Selanjutnya pelestarian ini mencakup kegiatan 

pemeliharaan, perawatan, pengawetan dan perbaikan benda-benda peninggalan 

sejarah yang ada dalam sebuah museum tanpa merubah keasliannya. 

3.   Pengertian Peninggalan Benda-Benda Bersejarah 

Kalau menelaah dari kata peninggalan maka yang pertama akan muncul 

dibenak adalah sesuatu yang merupakan bekas-bekas dari suatu peristiwa yang 

pernah terjadi pada masa lampau atau mungkin dapat diartikan sebagai sesuatu 

yang merupakan barang bukti dari peristiwa atau kejadian seperti warisan, pusaka, 

atau reruntuhan-reruntuhan. Berdasarkan asumsi tersebut, maka peninggalan 

dihubungkan dengan kata benda-benda bersejarah yang maknanya akan semakin 

jelas. Untuk lebih terarahnya dalam pembahasan ini maka peneliti mencoba 

mengemukakan apa yang dimaksud dengan peninggalan benda-benda bersejarah 

tersebut. 
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Menurut W.J.S. Poerdarminto mengemukakan bahwa: peninggalan adalah 

barang apa yang ditinggalkan, barang sisa (bekas, reruntuhan dan sebagainya) dari 

zaman dahulu. (W.J.S. Poedarminto.1976:1076).Berdasarkan kutipan diatas, maka 

peninggalan benda-benda bersejarah dapat diartikan sebagai benda-benda bekas 

sebuah peristiwa bersejarah pada masa lampau. Apabila ditelusuri lebih lanjut 

tentang benda-benda bersejarah yang nantinya akan menjadi koleksi dalam 

museum, maka peneliti dapat mengungkapkan sebuah asumsi bahwa semakin 

banyak ragamnya benda-benda koleksi yang ada dalam museum tersebut maka 

semakin mudah para pengamat dan peminat sejarah mengetahui perkembangan 

kehidupan manusia pada suatu masa yang merupakan gambaran ketinggian 

peradaban dan martabat manusia pada masanya. 

4. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang berkaitan dengan Museum memang sudah banyak 

dilakukan, antara lain Sofia Rizka (2014) Perkembangan Museum Jenderal 

Soedirman di Purwokerto (1995-2014) , penelitiat tersebut menjelaskan koleksi 

dan perkembangan Museum Jendral Soedirman yang erletak di Purwokerto. 

Selain penelitian yang dilakukan oleh Sofia Rizka terdapat pula penelitian 

yang berkaitan dengan Prof. Dr. Soegarda Poerbakawatja, yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Priyo Suharmono (2001) dengan judul Prof. Dr. Soegarda 

Poerbakawatja (1899 – 1984) Tokoh Pendidikan dari Desa Prigi Kecamatan 

Padamara, Kabupaten Purbalingga.      Yang mengkaji tentang latar belakang 

kehidupan Prof. Dr. Soegarda Poerbakawatja, dan pencapaiannya dalam bidang 

pendidikan semasa hidupnya. 
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Penelitian tentang museum juga dilakukan oleh Nurul Wardana, Priscilia. 

(2011). Peran Koleksi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Di Semarang 

Sebagai Pusat Informasi Sejarah Lokal Jawa Tengah Tahun 1989-2002. 

penelitian tersebut berisi tentang perkembangan museum Ranggarwarsito, koleksi 

yang di pamerkan, kegiatan yang dilakukan pengelola museum, seperti kegiatan 

seminar kajian ilmiah dan perawatan. 

Setelah melihat beberapa penelitian yang relevan di atas sebenarnya tidak 

banyak perbedaan, hanya saja terletak pada objek, tempat  dan waktu penelitian. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian 

ini penulis tidak membahas tentang alur kehidupan Prof. Dr. Soegarda 

Poerbakawatja secara detail melainkan membahas tentang bagaimana sejarah 

bedirinya, perkembangan serta faktor-faktor pendorong dan penghambat Museum 

Prof. Dr. Soegarda Poerbakawatja . 

F. Landasan Teori Dan Pendekatan 

1. Kajian Teori 

Fungsi teori dalam disiplin sejarah seperti juga terdapat dalam disiplin ilmu-

ilmu yang lain, yaitu untuk mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti, di 

samping untuk menyusun kategori-kategori serta mengorganisasi hipotesis-

hipotesis. Melalui tahap ini berbagai macam interpretasi data dapat diuji, dan 

memperhatikan ukuran-ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk 

membutikan sesuatu .Dengan demikian, teori memang tidak dapat memberikan 

jawaban kenapa peneliti mengakaji topik penulisan, tetapi teori dapat membekali 

peneliti dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan terhadap fenomena 
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atau gejala yang hendak diteliti. Oleh karena itu, peneliti dalam melakukan 

penelitian terhadap topik Perkembangan Dan Fungsi Museum Prof. Dr. Soegarda 

Poerbakawatja Relevansinya Sebagai Tempat Pelestarian Benda–Benda  

Bersejarah Kabupaten Purbalingga 2003-2016 berlandaskan teori perkembangan 

dn teori sosial, berikut penjelasannya : 

a. Teori Perkembangan 

Menurut kamus besar bahasa indonesia (1991:29), perkembangan adalah 

perihal berkembang. Selanjutnya, kata “berkembang” menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia berarti mekar terbuka atau membentang, menjadi besar, luas, 

dan banyak, serta menjadi bertambah sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, 

pengetahuan, dan sebagainya. Dengan demikian, kata berkembang tidak saja 

meliputi aspek yeng berarti abstrak seperti pikiran dan pengetahuan tetapi juga 

meliputi aspek yang bersifat konkret.   

Teori perkembangan menjelaskan bahwa perubahan sosial bersifat linier 

atau berkembang menuju ke suatu titik tujuan tertentu. Penganut teori ini percaya 

bahwa perubahan sosial bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tujuan 

tertentu. Masyarakat berkembang dari tradisional menuju masyarakat kompleks 

modern. Perubahan-perubahan dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma 

sosial, pola-pola organisasi prilaku, susunan lembaga kemasyarakatan, kekuasaan 

dan wewenang dan sebagainya karena luasnya bidang dimana mungkin terjadi 

perubahan-perubahan tersebut. 
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Penyebab Perubahan Sosial Prof.Dr.Soerjono  Soekanto dalam bukunya Sosiologi 

Suatu Pengantar menyebutkan, ada dua faktor yang menyebabkan perubahan 

sosial dalam masyarakat, yaitu 

1. Faktor Intern 

a. Bertambah dan berkurangnya penduduk 

b. Adanya penemuan-penemuan baru yang meliputi berbagai proses, seperti di 

bawah ini : 

1) Discovery, penemuan unsur kebudayaan baru 

2) Invention, pengembangan dari discovery 

3) Inovasi, proses pembaharuan 

c. Konflik dalam masyarakat Konflik (pertentangan) yang dimaksud adalah 

konflik antara   

individu dalam masyarakatnya, antara kelompok dan lain-lain. 

d. Pemberontakan dalam tubuh masyarakat 

Revolusi Indonesia 17 Agustus 1945 mengubah struktur pemerintahan colonial 

menjadi 

pemerintah nasional dan berbagai perubahan struktur yang mengikutinya. 

2. Faktor Ekstern 

a. Faktor alam yang ada di sekitar masyarakat yang berubah, seperti bencana alam 

b. Pengaruh kebudayaan lain dengan melalui adanya kontak kebudayaan antara 

dua masyarakat 

atau lebih yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Akulturasi dan 

asimilasi kebudayaan. (1974 : 217) 
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Berdasarkan landasan teori perkembangan dapat disimpulkan bahwa teori 

tersebut memiliki relevansi dengan topik penelitian karena Pengelola Museum 

Prof. Dr. Soegarda selalu mengupayakan perkembangan dalam bidang fisik 

maupun non fisik, dari perkembangan tersebut akan menyebabkan perubahan 

yang terjadi seperti bertambahnya minat pengunjung, dan perkembangan yang 

terjadi pada Museum Prof. Dr. Soegarada di pengaruhi berbagai faktor seperti 

pendanaan dalam pengelolan museum dan standarisasi museum, sehingga teori 

perkembangan memiliki relevansi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan 

penelitiannya. 

b. Teori sosial  

Dalam bahasa inggris masyarakat disebut society awal katanya social yang 

berarti kawan, adapun kata masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu syirk, 

artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk aturan 

hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh 

unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. 

Mac Iver dan Page (Dadang. 2013: 28) mengemukakan dalam society : An 

Introductory Analysis yang artinya bahwa Masyarakat adalah suatu sistem dari 

kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok 

dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan 

manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini dinamakan masyarakat. Masyarakat 

merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah. 

Kemudian Ralph Linton mengemukakan bahwa masyarakat merupakan 

setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama 
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sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka 

sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas 

(Dadang. 2013: 28). Pada hakikatnya, masyarakat itu dapat diibaratkan sebuah 

sistem, di mana di dalamnya terdiri atas beberapa unsur atau elemen (lembaga-

lembaga sosial) yang memiliki fungsinya masing-masing dan saling memiliki 

keterkaitan antar unsur tersebut dalam berproses untuk mencapai suatu tujuan. 

Suatu himpunan manusia dapat disebut sebagai kelompok sosial apabila 

memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: 

a) Setiap  anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan bagian kelompok 

dari yang bersangkutan. 

b) Ada hubungan timbal balik antar anggota yang satu dengan anggota yang 

lainnya. 

c) Ada suatu faktor yang dimiliki bersama, sehingga antar mereka bertambah erat. 

Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, ideologi 

politik yang sama dan lain lain 

d) Berstruktur, berkaidah dan mempunyai perilaku. 

e) Bersisten dan berproses ( Soerjono Soekanto. 1974:125-126) 

Sedangkan yang merupakan bentuk umum dalam proses-proses sosial 

adalah interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi baik 

secara individual maupun kelompok. Interaksi sosial itu dapat terjadi melalui 

proses-proses sugesti, identifikasi, simpati dan imitasi (Dadang. 2013: 151). 

Perubahan sosial sendiri merupakan bagian dari perubahan ekonomi. Hubungan 

antara keduanya tidak dapat dipisahkan karena di antara keduanya terdapat saling 

Perkembangan dan Fungsi Museum..., Aditya Bayu Sukma, FKIP UMP, 2017



keterpengaruhan (pengaruh-pengaruh). Keduanya memiliki tujuan yang sama, 

yaitu berkenaan dengan peningkatan taraf  hidup suatu kelompok masyarakat. 

Menurut Soekanto Soerjono (1974: 57) sosiologi memusatkan perhatiannya pada 

study tentang struktur sosial dan proses sosial, termasuk didalamnya perubahan-

perubahan sosial. 

Perkembangan dalam sektor pariwisata akan membawa dampak pada 

sektor lainnya, terutama pada sektor sosial ekonomi masyarakat yang berada 

disekitarnya. Dampak yang terjadi pada masyarakat menjadikan perubahan-

perubahan pada elemen-elemen terkecil yang ada pada masyarakat. Perubahan- 

parubahan tersebut bagi orang itu atau orang lain yang melihatnya dapat diartikan 

sebagai perubahan yang tidak menarik (kurang mencolok), ada pula perubahan-

perubahan baik yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada pula 

perubahan-perubahan yang lambat sekali, tetapi ada pula yang berjalan dengan 

cepat. Perubahan-perubahan tersebut hanya akan diketemukan oleh orang-orang 

yang meneliti susunan dan kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu yang 

lampau (Soekanto. 1974: 303). 

Berdasarkan landasan teori sosial di atas, maka dapat diketahui bahwa 

Museum Prof. Dr. Soegarda merupakan organisasi sosial yang berkaidah, 

terstruktur, dan memiliki keterkaitan dari setiap unsur yang menjalankan 

fungsinya masing-masing agar program kerja yang dijalankan pengelola museum 

dapat tercapai. Pengelola Museum Prof. Dr. Soegarda selalu mengupayakan 

perkembangan dalam bidang fisik maupun non fisik, sehingga teori sosial erat 

kaitannya sebagai landasan teori  penelitian ini.  
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2.Pendekatan  

Pendekatan atau tinjauan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan sosiologi dan antropologi budaya. Pendekatan 

sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneropong segi-segi sosial 

peristiwa yang dikaji, seperti golongan sosial mana yang berperan, nilai-nilai yang 

dianutnya, serta hubungannya dengan golongan lain (Sartono Kartodirdjo, 1992: 

4). Pendekatan sosiologi melihat suatu gejala dari aspek sosial yang mencakup 

hubungan sosial, interaksi, jaringan hubungan sosial, yang kesemuanya 

mencangkup hubungan sosial kelakuan manusia (Sartono Kartodirdjo. 1992: 87). 

Dengan  demikian dalam penulisan sejarah ini peneliti akan menggunakan 

pendekatan sosiologi dalam menganalisi perubahan-perubahan sosial dalam 

masyarakat yang disebabkan oleh adanya Museum Prof. Dr. Soegarda 

Poerbakawtja. 

Pendekatan lainnya yang digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan 

antropologi budaya. Menurut Koentjaraningrat (1990:193)   antropologi adalah 

studi yang mempelajari tentang umat manusia pada umumnya dengan 

mempelajari berbagai warna, bentuk fisik masyarakat dan budaya yang 

dihasilkan. Budaya menurut koentjaraningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, 

tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang 

dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Sehingga Koentjaraningrat 

menyimpulkan bahwa antropologi budaya merupakan cabang ilmu sosial yang 

mempelajari tentang budaya masyarakat dalam suatu integrasi dari beberapa ilmu 

yang masing masing mempelajari suatu kelompok masalah-masalah khsus 
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mengenai manusia. Sedangkan menurut Warsito (2012:13) Antropologi Budaya 

terdiri dari dua kata dasar yaitu antropologi dan budaya, antropologi berarti ilmu 

yang mempelajari tentang manusia dan adalah suatu istilah yang sangat tua, 

dahulu istilah itu dipergunakan dalam arti lain, yaitu ilmu yang mempelajari 

tentang ciri-ciri tubuh manusia bahkan pernah juiga dalam arti ilmu anatomi 

tubuh. Oleh karena itu peneliti beranggapan bahwa pendekatan antropologi 

budaya memiliki relevansi dalam penelitian ini, karena data-data yang diperlukan 

dalam penelitian ini merupakan hasil kebudayaan yang diciptakan oleh manusia 

dalam rangka mendukung kehidupannya, sedangkan Museum Prof. Dr. Soegarda 

Poerbakawatja sendiri merupakan tempat yang digunakan untuk melestarikan 

benda-benda bersejarah yang merupakan hasil kebudayaan masyarakat kabupaten 

Purbalingga. 

G.Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan 

pendekatan sejarah (Historical method). Metode sejarah merupakan suatu proses 

menguji dan menganalisis secara kritis dan teliti mengenai rekaman dari 

peninggalan masa lampau, kemudian dilakukan suatu rekonstruksi dari data yang 

diperoleh, sehingga menghasilkan suatu cerita sejarah dan historiogrfi sejarah 

(Gottschalk, 1978:32). 

Penulisan sebuah rangkaian peristiwa sejarah yang bersifat sistematis dan 

objektif maka perlu diperhatikan empat langkah utama dalam kegiatanya. 

Keempat langkah tersebut, yaitu tahap usaha mencari, mengumpulkan jejak atau 

sumber sejarah masa lampau, kemudian usaha untuk meneliti jejak sejarah masa 
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lampau secara kritis, selanjutnya menginterpretasikan hubungan fakta satu dengan 

fakta yang lain yang mewujudkan peristiwa tertentu, langkah terakhir adalah 

menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi masa lalu melalui penulisan sejarah 

(Widja, 1989:18). Adapun tahap-tahap penelitian sejarah, sebagai berikut: 

1. Heuristik 

Heuristik merupakan sebuah tahapan untuk mencari dan menemukan 

sumber yang memuat data dan informasi lisan mengenai masalah yang diangkat, 

baik tertulis maupun tidak tertulis ( dokumen dan oral history), yang disesuaikan 

dengan jenis sejarah yang akan yang ditulis (Kuntowijoyo. 1995: 94).  

Dalam tahapan heuristik peneliti menemukan berbagai macam sumber 

sejarah menurut bahannya sumber sejarah dibagi menjadi dua kategori, yaitu 

sumber tertulis (document) dan sumber tidak tertulis (artifact), oleh karena itu 

dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa teknik pengumpulan data 

sebagai sumber dalam penulisan perkembangan Museum Prof. Dr. Soegarda 

Poerbakawatja , yaitu: 

a. Dokumen 

Menurut Louis Gottschalk (1969:59) dokumen - dokumen dapat di bagi atas 

kategori - kategori pokok seperti otobiografi, surat, laporan surat kabar, laporan 

steno dari badan - badan legislative dan yudikatif serta arsip-arsip dari instansi 

niaga, pemerintah, dan sosial. Sumber dokumen dalam penelitian ini diperoleh 

Museum Prof. Dr. Soegarda Poerbakawatja berupa arsip dan laporan kegiatan 

yang diperoleh di Dinas Kebudayaan Kabupaten Pubalingga dan Organisasi 

Ikatan Keluarga Singaredja Prigi. 
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b. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan kegiatan untuk memperoleh data dengan cara 

mencari dan membaca literature  buku yang mendukung. Pada tahap studi pustaka 

peneliti melakukan penelusuran pustaka, baik buku atau jurnal di berbagai 

perpustakaan antara lain di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 

laboratorium sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto, serta Perpustakaan 

Kabupaten Purbalingga dan tempat-tempat lainnya yang menyediakan data terkait 

penelitian ini, studi pustaka dilakukan untuk melengkapi teori - teori yang 

berhubungan dengan penelitian. 

c. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud 

mengadakan wawancara adalah merekonstruksi mengenai orang, kejadian, 

kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntunan, kepedulian dan lain - lain, 

merekonstruksi kebulatan-kebulatan seperti yang telah diharapkan untuk dialami 

pada masa yang akan datang, kemudian memverifikasi, mengubah dan 

memperluas konstruksi yang dikembaangkan oleh peneliti sebagai pengecekan 

anggota (Moleong, 2002:135).  

Dalam melakukan teknik wawancara, peneliti mencari tokoh-tokoh yang 

berkompetensi di Museum Prof. Dr. Soegarda Poerbakawatja. Langkah awal 

peneliti mencari keterangan  mengenai tokoh-tokoh yang dapat peneliti jadikan 
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informan. Tokoh tersebut antara lain pengelola Museum Prof. Dr. Soegarda 

Poerbakawatja, Anggota Ikatan Keluarga Singaredja Prigi dan tokoh budaya 

Purbalingga. 

Pada tahap wawancara peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka 

sehingga peneliti memberikan surat bukti wawancara agar subjek mengetahui 

mereka sedang diwawancara, instrumen pertanyaan yang diajukan oleh peneliti 

disesuaikan dengan tingkat pendidikan responden apabila responden yang 

dijumpai oleh peneliti memiliki tingkat pendidikan relative rendah maka 

pertanyaan yang diajukan menggunakan bahasa  dengan tingkat pertanyaan yang 

mudah ditangkap dan dipahami oleh responden. Hal ini bertujuan agar jawaban 

yang diberikan oleh responden tidak dibuat-buat. Peneliti melaksanakan 

wawancara yang bersifat semi formal agar dalam proses wawacara responden 

lebih santai dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 

2. Kritik (Verifikasi) 

Verivikasi merupakan menyelidiki apakah jejak-jejak itu sejati, baik bentuk 

maupun isinya. Setelah jejak sejarah dikumpulkan dari hasil wawancara kemudian 

dinilai, diseleksi, dan diuji agar mendapatkan data yang valid. Kritik terbagi 

menjadi dua: 

a. Kritik ekstern yaitu mencari keotentikan data (keaslian sumber) dan kritik 

intern yang menilai apakah sumber itu memiliki kredibilitas (kebiasaan untuk 

dipercaya) atau tidak (Sugeng Priyadi. 2011:75) 

b. Kritik intern dilakukan dengan memperhatikan dua hal yaitu (1) penilaian 

interistik terhadap sumber-sumber dan(2) membanding-bandingkan kesaksian dari 
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berbagai sumber agar sumber dapat dipercaya (diterima kredibilitasnya) (Sugeng 

Priyadi. 2011: 81)  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan kritik eksternal terhadap sumber 

sejarah yang didapatkannya seperti arsip Ikatan Keluarga Singaredja Prigi, 

laporan dan dokumen Dinas Kebudayaan Purbalingga serta wawancara kepada 

responden yang berkompetensi di Museum Prof. Dr. Soegarda Poerbakawatja . 

Sebagai hasil verifikasi peneliti terhadap sumber-sumber sejarah yang diperoleh 

yang berupa sumber tertulis dan sumber lisan dapat disimpulkan bahwa 

narasumber bahan-bahan sejarah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Hal ini dapat dilihat dari penentuan responden yang berkompetensi dan sumber 

dokumen yang keontentikkannya dapat dipertanggungjawab. Sedangkan kritik 

intern secara spesifik tidak digunakan oleh peneliti karena terbatasnya sumber 

dokumen dan sumber lisan. 

3. Interpretasi 

Tahap selanjutnya adalah melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap 

data tersebut. Pada tahap analisis, peneliti menguraikan sedetail mungkin ketiga 

fakta (mentifact, sociofact, dan artifact) dari berbagai sumber atau data sehingga 

unsur-unsur terkecil dalam fakta tersebut menampakan koherensinya. Penafsiran 

dalam metode sejarah menimbulkan subjektifvitas sejarah yang sangat sukar 

dihindari, karena ditafsirkan oleh sejarawan (Sugeng Priyadi. 2011:88). Oleh 

karena itu menurut Kuntowijoyo (1995: 100) tahap ini disebut subyektifitas, 

karena penafsiran oleh peneliti dapat menghasilkan simpulan yang sebagian benar 

dan sebagian salah. Interpretasi sebagai subyektifitas dikatakan benar karena 
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tanpa sejarawan, data tidak bisa bicara. Peneliti yang jujur akan mencantumkan 

data dan keterangan dari mana data itu diperoleh. Orang lain dapat melihat 

kembali dan menafsirkan ulang. Dengan demikian subyektifitas peneliti  sejarah 

diakui, tetapi untuk dihindari. Interpretasi mengandung maksud sebagai 

penafsiran terhadap data yang terkumpul setelah dilakukan penjelasan atau 

menguji sumber (kritik sumber). Dengan kata lain dalam interpretasi data 

dirangkum menjadi kata-kata.  

Dalam peneletian ini peneliti melakukan interpretasi terhadap sumber 

sejarah tertulis dan sumber lisan dalam bentuk analisis, kegiatan interpretasi ini 

didasarkan pada hasil kritik ekstern maupun kritik intern, maka dapat disimpulkan 

dengan narasumber yang kompeten dan sumber tertulis yang dapat 

dipertanggungjawabkan menujukan bahwa data yang diperoleh dapat 

dikategoriakan memiliki validitas yang baik. 

4. Historiografi 

Historiografi adalah proses penyusunan fakta-fakta sejarah dari berbagai 

sumber yang telah diseleksi dalam sebuah bentuk skripsi (rekonstruksi sejarah) 

(Kuntowijoyo.1995: 102). Setelah melakukan penafsiran tehadap data-data yang 

ada, peneliti menyadari bahwa penulisan ini bukan hanya sekedar untuk 

kepentingan dirinya, tetapi juga untuk dibaca orang lain. Oleh karena itu, perlu 

dipertimbangkan struktur gaya bahasanya. Peneliti sejarah harus menjadikan 

orang lain dapat mengerti pokok-pokok pikiran yang dihadirkan dalam 

penulisannya. Pada tahap ini peneliti melakukan penulisan sehingga dapat 

menjadi karya tulis ilmiah yang sesuai dengan keilmuwan. 
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H.Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini disusun dalam lima bab: 

BAB I berisi tentang pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

landasan teori dan pendekatan, metode penelitian serta sistematika penulisan.  

BAB II berisi tentang berdirinya Museum yang meliputi: latar belakang 

berdirinya Museum Prof. Dr. Soegarda Poerbakawatja dan sejarah singkat Prof. 

Dr. Soegarda Poerbakawatja 

BAB III berisi tentang perkembangan museum Prof. Dr. Soegarda 

Poerbakawatja sebagai sumber belajar bagi pendidikan ilmu sejarah yang 

meliputi: koleksi, struktur organisasi museum, visi dan misi, serta fungsi museum 

sebagai sumber ilmu pengetahuan dan pendidikan.  

BAB IV berisi tentang faktor yang mendorong dan menghambat 

perkembangan Museum Prof. Dr. Soegarda yang meliputi: perkembangan koleksi 

dan faktor pendorong dan faktor penghambat perkembangan Museum Prof. Dr. 

Soegarda Poerbakawatja di Purwokerto dari segi sosial, ekonomi dan pendidikan.  

BAB V yang berisi tentang Simpulan dan Saran yang didalamnya 

menguraikan perihal kesimpulan hasil penelitian secara keseluruhan, dan 

merumuskan beberapa saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini. 
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