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PENGARUH PENGEMBANGAN SITUS PURBAKALA DAN SITUS 

CAGAR BUDAYA TERHADAP MASYARAKAT DI KECAMATAN 

KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana dampak pengembangan 
pariwisata Museum Sangiran terhadap pelaku usaha (2) Mengetahui pengaruh 
pengembangan klaster Museum Sangiran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan metode convenience sampling, penelitian ini dilakukan kepada masyarakat 
(pelaku usaha pedagang) di Desa Krikilan dan Desa Ngebung sebagai responden. Total 
responden dalam penelitian sebanyak 92 pedagang yang terdiri dari Desa Krikilan 78 
pedagang dan Desa Ngebung 14 pedagang. Penentuan anggota sampel pada penelitian ini 
menggunakan metode convenience sampling. Metode convenience sampling adalah 
teknik penentuan sampel mempunyai dasar pertimbangan yang khas dan bersifat 
aksidental kepada anggota populasi yang digunakan sebagai sampel. Alasan 
menggunakan convenience sampling tersebut memiliki kriteria yang sesuai dengan yang 
diteliti. Hasil dalam penelitian ini berupa (1) Hasil yang di dapatkan pengaruh 
perkembangan museum sebagai daya tarik wisata di Desa Krikilan dan Desa Ngebung 
mengalami perbedaan signifikan. Responden berpendapat pengaruh perkembangan di 
Desa Krikilan sebanyak 76 dan tidak menjawab tidak berpengaruh 2 sedangkan Desa 
Ngebung responden berpendapat berpengaruh sebanyak 13 dan tidak berpengaruh 1 saja. 
(2) Masyarakat Desa Krikilan dan Desa Ngebung merasakan dampak yang signifikan  
dengan keberadaan kawasan pengembangan museum menjadikan peluang masyarakat 
yang berprofesi pedagang membuat perekonomian lebih baik, pengangguran rendah dan 
peluang usaha karena daerah tersebut kawasan wilayah yang sangat mendukung bagi 
masyarakat. 
Kata Kunci : perkembangan, museum, pemilik usaha. 

 
Abstract 

This study aims to determine (1) how the impact of tourism development at the Sangiran 
Museum on business actors (2) to determine the effect of the development of the Sangiran 
Museum cluster. The method used in this study using the convenience sampling method, 
this research was conducted on the community (business traders) in Krikilan Village and 
Ngebung Village as respondents. The total respondents in the study were 92 traders, 
consisting of 78 traders in Krikilan Village and 14 traders in Ngebung Village. 
Determination of sample members in this study using the convenience sampling method. 
Convenience sampling method is a sampling technique that has a unique and accidental 
basis for consideration of members of the population used as samples. The reason for 
using convenience sampling has criteria that are in accordance with what is being studied. 
The results in this study are (1) The results obtained from the influence of the 
development of the museum as a tourist attraction in Krikilan Village and Ngebung 
Village experienced significant differences. Respondents thought that the influence of 
development in Krikilan Village was 76 and did not answer that it had no effect, 2 while 
in Ngebung Village, respondents thought that it had an effect of 13 and did not affect only 
1. (2) The people of Krikilan Village and Ngebung Village feel a significant impact with 
the existence of the museum development area, creating opportunities for people who 
work as traders to make a better economy, low unemployment and business opportunities 
because the area is a very supportive area for the community. 
Keywords: development, museum, business owner. 
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1. PEDAHULUAN 

Pariwisata adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan 

pergerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari 

tempat tinggalnya, ke suatu atau beberapa tempat tujuan di luar lingkungan tempat 

tinggalnya yang didorong oleh beberapa keperluan tanpa bermaksud mencari 

nafkah (Gunn Clare 2002).  Provinsi Jawa Tengah banyak terdapat aset wisata, 

baik aset wisata alam, aset wisata buatan manusia maupun aset wisata yang 

bersifat manusiawi. Salah satu aset wisata buatan manusia (man made resources) 

adalah situs sangiran yaitu berupa kawasan situs persejarahan. Potensi kuat atau 

daya tarik sangiran terletak pada kandungan fosil-fosil hewan maupun manusia 

purba dan perlatan batu serta terdokumentasikannya lapisan tanah (stratigrafi) 

yang tidak terputus sejak dua juta tahun yang silam dan banyak menyumbang data 

bagi pemahaman evaluasi fisik manusia maupun lingkungan alam purba 

(Mulyantari, 2016).  

Penelitian ini dilakukan salah satu daerah Kabupaten Sragen. Kecamatan 

Kalijambe memiliki luas wilayah keseluruhan 46,95 km² sekitar 4,99 persen dari 

luas Kabupaten Sragen dengan rata-rata ketinggian daerah Kecamatan Kalijambe 

yaitu 123 mdpl. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Miri dan Kecamatan 

Gemolong, sebelah selatan Kecamatan Gondagrejo (Kabupaten Karanganyar), 

sebelah barat Kecamatan Andong dan Kecamatan Nogosari (Kabupaten Boyolali), 

dan sebelah timur Kecamatan Plupuh. Jumlah penduduk kecamatan kalijambe 

tahun 2019 sebesar 49.661 jiwa dengan jumlah angkatan kerja umur 15 tahun 

keatas berjumlah 38.897 jiwa, Serapan tenaga kerja di kecamatan kalijambe tahun 

2019 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berjumlah 67,43% dan tingkat 

pengangguran terbuka (TPT) berjumlah 3,34%. Hal ini menunjukan TPAK di 

kecamatan Kalijambe lebih besar dari tingkatan TPT yang rendah dengan ini 

diharapkan serapan tenaga kerja mampu mendorong perekonomian dan 

kesehjahtraan masyarakat Kalijambe (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, 

2020) 

Kawasan wisata Sangiran merupakan kawsan wisata yang ada karena 

pengaruh objek wisata berupa wisata museum, pada tahun 1996 sirus Sangiran 



3 
 

telah diterima dan diteteapkan sebagai warisan dunia (World Heritage) oleh 

UNESCO dengan nama Sangiran The Early Man Site (Mulyantari, 2016). 

Museum Sangiran salah satu wilayah tujuan wisata di jawa tengah yang terletak di 

kawasan kubah sangiran yang merupakan bagian dari daerah depresi solo di kaki 

gunung lawu. Kabupaten Sragen memiliki jumlah wisatwan yang lebih tinggi 

dibandingkan obyek wisata mulai dari wisata alam, budaya, buatan sampai minat 

khusus, karena banyak wisatawan lokal atau macanegara yang berkunjung.  

 

2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Convenience sampling dengan 

dasar pertimbangan yang khas dan sifat aksedental terkait dengan convenient 

(Yunus, 2010). Pemilik usaha yang di survey Museum Krikilan dan Museum 

Ngebung dengan radius 1000 meter dengan pola melingkar. Pengumpulan data 

meliputi data sekunder berupa data jumlah pengunjung wisata nusantara dan 

wisatawan mancanegara. sedangkan  data primer mengetahui kondisi langsung 

kepada pemilik usaha yang berada di sekitar museum. 

Teknik Pengolahan data penelitian ini dilakukan editing untuk mengurangi 

kesalahan dan kekurangan salam kuisioner, tabulasi hasil kuisioner, dan analisis 

tabulasi hasil survey lapangan. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini 

bersifat deskriptif  kauntitatif dan analisis SWOT (Strength, Weaknes, 

Opportunity, Threat) kawasan situs Sangiran dilakukan untuk menemukenali 

faktor-faktor kekuatan,kelemahan, dan peluang serta tantangan yang dihadapi 

dalam pengembangan situs (Mulyantari, 2016) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Sosial Masyarakat Museum 

Hasil Survei yang telah dilakukan di Desa Krikilan dan Desa Ngebung didapatkan 

variasi karakteristik ekonomi masyarakat dalam kedua desa meliputi jenis jenis 

kelamin, umur, tingkat pendidikan, tanggungan keluarga. Adapun uraian secara 

rinci masing-masing tersaji dalam tabel 1-4. 

3.1.1 Jenis Kelamin. 
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Tabel 1 Jenis kelamin  

JenisKelamin Desa Krikilan Desa Ngebung 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Laki-Laki 35 44,8 6 43 

Perempuan 43 55,2 8 57 

Jumlah 78 100 14 100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021 

Jenis kelamin pedagang yang berada di dua desa yaitu Desa Krikilan dan Desa 

Ngebung. Jenis kelamin Desa Krikilan paling banyak perempuan sebanyak 43 

pedagang dengan presentase 55,2% sedangkan laki-laki sebanyak 35 dengan 

presentase 44,8%. Desa Ngebung sebanyak 8 perempuan dengan presentase 57% 

sedangkan jumlah laki-laki yaitu 6 dengan presentase 6%.  

3.1.2 Umur 

Tabel 2 Umur Responden 

Kategori Umur 

(Tahun) 

Desa Krikilan Desa Ngebung 

Frekuensi Persentase (%) Frekuensi Persentase (%) 

16-28 14 18 2 14 

29-41 14 18 7 50 

42-54 31 39,7 4 22 

55-66 19 21,3 2 14 

Jumlah 78 100 14 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021 

Umur pedagang di Desa Krikilan responden dengan umur 42 sampai 54 tahun 

sangat mendominasi dengan presentase sebesar 39,7%. Pada umur 55 sampai 66 

tahun presentase sebesar 21,3% ,  pada umur 16 sampai 28 dan 29 sampai 41 

tahun menun jukan presentase yang sama yaitu 18%. Desa Ngebung diketahui 

responden umur 29 sampai 41 mendominasi dengan presentase 50%, pada umur 

42 sampai 54 tahun menujukan presentase 22%. 16 sampai 28 dan 55 sampai 66 

menunjukan presentase yang sama sebesar 14%. 
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3.1.3 Tingkat Pendidikan 

Tabel 3 Tingkat Pendidikan 

Pendidikan 

Terakhir 

Desa Krikilan Desa Ngebung 

Frekuensi Persentase (%) Frekuensi Persentase (%) 

SD 18 23 3 21,4 

SMP 25 32 7 50 

SMA 30 38,6 2 14,3 

Sarjana/D3 5 6,5 2 14,3 

Jumlah 78 100 14 100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021 
 

Pendidikan pedagang di Desa Krikilan dominan dengan pendidikan terakhur 

menegah atas atau SMA yaitu sebanyak 30 pedagang dengan presentase 38,6% 

sedangkan di Desa Ngebung pendidikan terakhir menengah pertama atau SMP 

sebanyak 7 pedagang dengan presentase 50%. 

3.1.4 Tanggugan Keluarga 

Tabel 4 Tanggugan Keluarga 

Jumlah 

Tanggungan 

Keluarga 

Desa Krikilan Desa Ngebung 

Frekuensi Persentase (%) Frekuensi Persentase (%) 

1-3 52 66,5 10 71,4 

4-6 26 33,3 4 28,5 

7-9 1 1 1 1 

Jumlah 78 100 14 100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021 
 

Tanggugan keluarga pedagang di Desa Krrikilan rata-rata jumlah tangugan 

keluarga anatara 1-3 orang sedangkan Desa Ngebung rata-rata jumlah tanggugan 

keluarga antara 1-3 orang. Jumlah tersebut termasuk kategori ideal dengan jumlah 

anak 1-2orang. 

3.2 Faktor Mempengaruhi Perkembangan 
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Hasil survei yang telah dilakukan Desa Krikilan dan Desa Ngebung terdapat 

karakteristik dampak ekonomi, pengaruh perkembangan museum, mempengaruhi 

perkembangan museum. Adapun faktor hasil kriteria pemberian kategori 

masyarakat disajikan dalam tabel 7 dan tabel 6 menjelaskan pengaruh 

perkembangan museum. 

3.2.1 Karteristik Dampak Ekonomi 

Tabel 5 Karakteristik Dampak Ekonomi 

Kategori 

Masyarakat 

Dampak Ekonomi 

Desa Kriklan Desa Ngebung 

Masyarakat 

yang 

sekitar 

museum 

(pedagang) 

Dampak bagi 

masyrakat yang sekitar 

museum yaitu terbuka 

lapangan pekerjaan 

atau peluang usaha 

masyarakat setempat 

membantu dengan 

adanya lapanagan 

pekerjaaqn yang luas 

menggurangi angka 

pengangguran 

masyarakat disekitar 

museum. Kemajuan ini 

membuat ekonomi 

yang semakin tahun 

membaik menunjang  

pendapatan masyarakat 

untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. 

Masyarakat yang bertempat 

tinggal di museum ngebung 

dengan keberadaan museum 

tersebut membuat lapangan 

pekerjaan yang semakin luas 

dari tahun ketahun. Akan tetapi 

aksebilitas yang membuat 

jangkauan menuju kemuseum 

ini belum baik sehingga 

jarangnya pengunjung museum 

yang melakukan rekreasi. Peran 

pemerintah harusnya dengan 

adanya museum tersebut 

meperbaiki askses jalan. 

Pelaku 

usaha / jasa 

Pelaku usaha atau jasa 

di sekitar museum 

Belum ada pelaku usaha dan 

jasa. 
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mengalami 

peningkatan 

pengunjung yang 

berekareasi. 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021 
Tabel 5 diatas menunjukan bahwa mengalami dampak yang baik dengan 

mengurangi angka pengganguran dan peluang usaha masyarakat lebih luas, pelaku 

usaha atau jasa mengalami peluang usaha yang lebih besar nantinya dapat 

membuka lapangan pekerjaan dan membantu masyarakat yang belum 

mendapatkan pekerjaan di sekitar museum. 

3.2.2 Pengaruh Perkembangan Museum 

Tabel 6 Pengaruh Perkembangan Museum 

Pengaruh 

Perkembangan 

Desa Krikilan Desa Ngebung 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Berpengaruh 76 97 13 93 

Tidak 

Berpengaruh 

2 3 1 8 

Jumlah 78 100 14 100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021 
 Berdasrakan tabel diatas pengaruh perkembangan museum di Desa 

Krikilan yang menyatakan mengalami berpengaruh sebanyak 76 responden dan 

menyatakan tidak berpengaruh 2 responden. Desa Ngebung responden 

menyatakan berpengaruh sebanyak 13 responden dan yang menyatakan tidak 

berpengaruh 1 responden, hal ini menunjukan bahwa pengaruh perkembangan 

berpengaruh. 

3.3 Mobilitas usaha 

Hasil survei lapangan di Desa Krikilan dan Desa Ngebung terdapat mobilitas 

usaha yang tersajikan dalam tabel 7 daerah asal pedagang dan tabel 8 karakteristik 

pengujung yang membeli. 

3.3.1 Daerah asal pedagang 
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Tabel 7 Daerah asal pedagang 

Asal 

pedagang 

Desa Krikilan Desa Ngebung 

Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Dalam 

Kecamatan 

50 64,1 11 78,5 

Luar 

Kecamatan 

28 35,9 3 21,5 

Jumlah 78 100 14 100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021 
 

Mobilitas usaha di Desa Krikilan pedagang yang dari dalam kecamatan 

sebanyak 50 orang dan dari luar kecamatan 28 orang, sedangkan Desa Ngebung 

dari dalam kecamatan sebanyak 11 orang dan dari luar kecamatan 3 orang. 

Masyarakat yang berdagang membantu perekonomian yang lebih baik. 

3.3.2 Karakteristik Pengujung yang membeli 

Tabel 8 Karakteristik pengujung yang membeli 

Karakteristik 

Pembeli 

Desa Krikilan Desa Ngebung 

Frekuensi Persentase (%) Frekuensi Persentase (%) 

Setiap Hari 35 44,8 7 50 

Musiman 27 34,6 5 35,7 

Tidak Tentu 16 20,6 2 14,3 

Jumlah 78 100 14 100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021 
Karakteristik pengujung yang membeli di Desa Krikilan dengan kategori 

pengujung yang membeli setiap hari sebanyak 35 orang dengan presentase 44,8% 

dan Desa Krikilan karakteristik pembeli yang membeli setiap hari sebanyak 7 

orang dengan presentase 50%. 

3.4 Karakteristik Ekonomi 

Karakteristik ekonomi di Desa Krikilan dan Desa Ngebung berdasarkan 

pendapatan masyarakat yang berada dikawasan museum data dapat dilihat pada 

tabel 9. 
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Tabel 9 Pendapatan Perbulan 

Jenis 

Pekerjaan 

Desa Krikilan Desa Ngebung 

Frekuensi Persentase (%) Frekuensi Persentase (%) 

50.000-

500.000 

11 14,1 0 0 

600.000-

1.000.000 

18 23 2 14,3 

1.500.000-

2.000.000 

13 16,6 3 21,5 

2.000.000-

2.500.000 

14 18 4 28,5 

3.000.000-

3.500.000 

22 28,3 5 35,7 

Jumlah 78 100 14 100 

Rata-Rata 3.300.000 3.000.000 

Sumber : Hasil pengolahan data, 2021 
Penghasilan paling besar pedagang sekitar Museum Desa Krikilan yang paling 

mendominasi yaitu pendapatan sebesar pendapatan sebesar 3 juta sampai 3,5 juta 

sebesar 22 responden dengan presentase 28,3 %. Pendapatan paling besar Desa 

Ngebung diketahui pendapatan perbulan pedagang yaitu sebesar pendaptan 3 juta 

sampai 3,5 juta jumlah responden 5 didapatkan presentase 35,7%. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait 

karakteristik sosial ekonomi masyarkat disekitar Museum. Desa Krikilan lulusan 

SMA jumlah presentase 34,7%. Sedangkan sedangkan paling sedikit lulusan 

sebesar 6,5% lulusan Sarajana/D3. Desa Ngebung  tingkat pendidikan paling 

tinggi kelulusan SMA sebesar 50%  dan tingkat pendidikan paling rendah SMA, 

Sarjana/D3 dengan presentase 14,3%. Desa Krikilan rata-rata tenggugan keluarga 

sebanyak 66,5% dengan jumlah tanggugan 1-3 orang dan Desa Ngebung 
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tanggungan sejumlah 1-3 orang dengan presentase 71,4%. Masyarakat  97% Desa 

Krikilan berpendapat pengaruh perkembangan museum dan 3% Masyarakat 

menyatakan tidak berpengaruh. Desa Ngebung 93% masyarakat mengatakan 

berpengaruh perkembangan museum sedangkan 8% menjawab tidak berpengaruh. 

Faktor aspek kelebihan adalah mengurangi angka pengangguran bagi masyarakat 

sekitar, peluang usaha masyarakat semakin luas, kebutuhan masyarakat terpenuhi. 

Faktor aspek kekurangan akases jalan yang menuju museum diperbaiki sehingga 

pengujung museum semakin ramai. Faktor ekonomi masyrakat sekitar lebih 

memanfaatkan peluang usaha sehingga dapat membatu perekonomian masyarakat 

sekitar museum. Sehingga pedagang sisekitaran museum semkain ramai setelah 

adanya pengembangan museum tersebut. Faktor sosial mengurangi angka 

pengangguran masyarakat sekitar, pelaku usaha semakin ramai, peluang 

masyarakat semakin luas, kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pengembanagan 

museum menyebabkan pengaruh beser bagi masyarakat yang sekitar museum, 

harga lahan semakin naik menjadikan nilai investasi didaerah tersebut semakin 

ramai. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang saya uraikan sebagai berikut : 

1. Membaca situasi dan kondisi saat melakukan penlitian agar lancar saat 

melakukan penlitian tersebut. 

2. Melakukan perijinan satu minggu sebelumnya, agar tidak terlalu mepet pada 

saat hari melakukan penelitian tersebut. 

3. Untuk pihak museum memperhatikan klaster anak museum dari 

pengembangan museum untuk pendukung wisatawan mengetahaui 

keberadaan museum dan berwisata. 

4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan kajian yang lebih 

mendalam. 
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