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ABSTRAK

EDUTAINMENT CENTER
SEBAGAI SARANA PENGEMBANGAN KREATIVITAS ANAK
DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR PERILAKU
oleh :
Rida Ayu Dwi Anggraeni
I 0207081
Edutainment center merupakan suatu wadah bagi anak-anak untuk bermain dan belajar
dengan didukung fasilitas penunjang yang dibuat sedemikian rupa untuk menunjang
perkembangan pada diri anak, di mana anak dibiarkan bebas berkreasi, bereksplorasi, dan
bermain dengan imajinasinya.
Edutainment center sebagai sarana pengembangan kreativitas anak dengan pendekatan
arsitektur perilaku adalah sebuah fasilitas bagi anak-anak usia 0-12 tahun pada khususnya
dengan menerapkan konsep edutainment yakni bermain sambil belajar (fun learning) yang
bertujuan membantu pengembangan diri anak-anak serta menggunakan karakteristik anakanak dalam berbagai kelompok usia sebagai dasar perancangan, baik mikro (jenis kegiatan
dan ruang) maupun makro (site dan desain bangunan).
Pendekatan arsitektur perilaku digunakan sebagai upaya untuk menghasilkan sebuah
bangunan yang sesuai dengan sasaran penggunanya, di mana bangunan dirancang
berdasarkan perilaku pengguna dan bukan pengguna yang menyesuaikan bangunan.
Karakteristik anak-anak yang berbeda-beda pada tiap tahap usia menuntut penyelesaian
desain yang berbeda-beda pula. Selain itu, keaktifan anak dalam bermain membutuhkan
perhatian khusus, terutama dari segi keamanannya, sehingga mempengaruhi pula pada bentuk
dan pemilihan material bangunan.
Kata kunci : edutainment, kreativitas, anak, perilaku
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BAB I
PENDAHULUAN
Bab ini mengemukakan judul, pengertian judul, latar belakang, permasalahan
dan persoalan, tujuan dan sasaran, lingkup dan batasan, metoda pembahasan, dan
sistematika pembahasan.

I. 1. Judul
Edutainment Center Sebagai Sarana Pengembangan Kreativitas Anak
Dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku

I. 2. Pengertian Judul
I. 2. 1. Edutainment Center
•

Edutainment berasal dari kata “education” yang berarti
pendidikan dan “entertainment” yang berarti hiburan.

•

Center berarti pusat. Pusat sendiri adalah pokok yang menjadi
tumpuan (berbagai urusan, hal, dsb) 1.

I. 2. 2. Pengembangan Kreativitas
•

Definisi pengembangan 2 :
1. Proses alami pertumbuhan makhluk hidup.
2. Proses, cara, perbuatan mengembangkan.

1
2
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3. Proses kegiatan bersama yang dilakukan penghuni suatu
daerah untuk memenuhi kebutuhannya.
•

Definisi kreativitas 3 :
1. Kemampuan untuk mencipta; daya cipta.
2. Perihal berkreasi; kekreatifan.

I. 2. 3. Anak
Anak adalah makhluk yang sedang taraf perkembangan, yang
mempunyai perasaan dan pikiran, kehendak tersendiri yang
kesemuanya merupakan totalitas psikis dan sifat yang berlainan
pada tiap tahap perkembangannya; turunan kedua; manusia yang
masih kecil; hasil perkawinan antara pria dan wanita 4.
I. 2. 4. Arsitektur Perilaku
Arsitektur perilaku adalah arsitektur yang dalam penerapannya
selalu menyertakan pertimbangan perilaku dalam perancangan 5.
Kata perilaku sendiri dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi
individu terhadap rangsangan atau lingkungan 6.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, Edutainment Center Sebagai
Sarana Pengembangan Kreativitas Anak Dengan Pendekatan Arsitektur
Perilaku dapat diartikan sebagai wadah bagi anak-anak untuk bermain dan
belajar dengan didukung fasilitas penunjang yang dibuat sedemikian rupa

3

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1996
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991
5
Qaddafi, Muammar. 2010. Tugas Akhir : Pusat Pembinaan Kreatifitas dan Keterampilan Anak
commit Malik
to user
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untuk menunjang perkembangan pada diri anak, di mana anak dibiarkan
bebas berkreasi, bereksplorasi, dan bermain dengan imajinasinya.

I. 3. Latar Belakang
1.

Perlunya suatu wadah bagi anak-anak untuk mendapatkan
hiburan

yang

mendidik

dan

dilengkapi

berbagai

fasilitas

penunjang yang relevan
Anak-anak merupakan makhluk hidup yang aktif dan suka
bergerak. Rutinitas kegiatan anak baik di sekolah maupun di luar
sekolah membuat anak merasa lelah dan bosan. Hal tersebut
menyebabkan mereka membutuhkan hiburan berupa tempat rekreasi.
Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat,
muncul berbagai jenis permainan modern seperti internet, game online,
dan game station. Permainan-permainan tersebut telah menggeser
permainan-permainan tradisional yang memiliki nilai sosio-kultural
yang tinggi karena melibatkan banyak anak sehingga terjadi interaksi
sosial di dalamnya dan menjadi kebiasaan, seperti petak umpet, lompat
tali, kelereng, pasaran, dan gobag sodor. Jenis permainan modern yang
ada saat ini lebih cenderung memanjakan anak dengan teknologi dan
kurang memberikan perhatian terhadap unsur pendidikan sehingga
karena hanya mengutamakan hiburan semata yang membuat anak-anak
ketagihan tanpa tahu akibat negatif yang mungkin timbul seperti
berkurangnya waktu belajar. Hal ini tidak terlepas dari potensi
commit to user
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penyalahgunaan oleh anak-anak sehingga berimbas pada perkembangan
mental anak.
Ketua Umum Komisi Perlindungan Anak, Seto Mulyadi, juga
mengungkapkan bahwa unsur rekreatif perlu dimasukkan dalam sistem
pembelajaran anak untuk lebih meningkatkan minat belajar anak. Oleh
karena itu, diperlukan wadah di mana anak dapat bermain sekaligus
belajar dan dilengkapi fasilitas penunjang yang relevan untuk
perkembangan anak.
2.

Pengembangan Minat dan Bakat Anak
Setiap anak dianugerahi minat dan bakat yang berbeda satu sama
lain. Bakat merupakan potensi dalam diri anak yang harus dirangsang
terlebih dahulu sehingga dapat terlihat sebagai suatu kecakapan,
pengetahuan, dan keterampilan khusus yang menjadi bekal hidupnya
kelak.
Kecerdasan anak tidak lagi hanya dinilai dari kepandaian berhitung
dan berbahasa saja. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat
beragam cara pengelolaan kecerdasan, termasuk pengembangan bakat
sejak dini.
Berdasarkan teori psikolog Sigmund Freud, masa kecil seorang
individu adalah masa terpenting dalam menentukan akan menjadi
apakah ia kelak dalam hidupnya. Pengalaman yang diberikan sejak
kecil akan menjadi pondasi yang kuat hingga dewasa.

commit to user
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Pengembangan multiple intellegences pada anak
Teori multiple intellegences pertama kali dikembangkan oleh Dr.
Howard Gardner, seorang profesor bidang pendidikan di Harvard
University, Amerika Serikat. Berdasarkan teorinya, terdapat delapan
jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, logika matematika, visual
spasial, gerak tubuh (motorik), musikal, interpersonal, intrapersonal,
dan naturalis. Tiap kecerdasan memiliki stimulasi pengembangan yang
berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan suatu wadah yang dapat
mengoptimalkan pengembangan berbagai kecerdasan tersebut.

4.

Pentingnya pengenalan lingkungan pada anak-anak
Lingkungan merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh bagi
kehidupan manusia, baik lingkungan alam maupun sosial. Menghadapi
isu global warming yang semakin mengancam kehidupan manusia di
masa yang akan datang, diperlukan pengenalan lingkungan alam pada
anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat
menyelamatkan kelangsungan hidup manusia. Selain itu, manusia juga
merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu, anak-anak juga perlu
dikenalkan pada lingkungan sosial seperti bersosialisasi dengan anak
lain agar anak tidak tumbuh menjadi seseorang yang penakut ataupun
pemalu.
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I. 4. Permasalahan dan Persoalan
I. 4. 1. Permasalahan
Perencanaan dan perancangan bangunan edutainment center
yang dapat menjadi tempat anak bermain sambil belajar dengan
menyesuaikan perilaku anak pada masing-masing usia.
I. 4. 2. Persoalan
a.

Penentuan lokasi dan site bangunan edutainment center.

b.

Penataan

fungsi-fungsi

yang

baik

dan

benar

dengan

mempertimbangkan hubungan fungsional antar ruang dan
persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi sehingga
menghasilkan bangunan yang memberikan kenyamanan bagi
manusia.
c.

Perancangan gubahan massa, hubungan ruang luar dan dalam,
dan bentuk pola ruang yang dapat memicu rasa eksplorasi,
keingintahuan, dan kemandirian anak.

d.

Perancangan elemen-elemen arsitektural yang sesuai untuk
antropometri anak-anak.

e.

Penggunaan dan pemilihan material, bentuk, dan elemen
landscape yang dapat memberikan pengalaman ruang dan
visual dalam memperkenalkan elemen-elemen alam dan
buatan.

commit to user
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I. 5. Tujuan dan Sasaran
I. 5. 1. Tujuan
Menyusun konsep perencanaan dan perancangan bangunan
edutainment center yang dapat menjadi tempat anak bermain
sambil belajar dengan menyesuaikan perilaku anak pada masingmasing usia.
I. 5. 2. Sasaran
a.

Penentuan konsep lokasi dan site bangunan edutainment
center.

b.

Penentuan konsep yang dapat melandasi perancangan sebuah
fasilitas edukasi dan rekreasi untuk anak-anak dan merespon
seluruh kelompok usia yang berbeda-beda karakteristik.

c.

Penentuan konsep gubahan massa, hubungan ruang luar dan
dalam, serta bentuk pola ruang yang dapat memicu rasa
eksplorasi, keingintahuan, dan kemandirian anak.

I. 6. Lingkup dan Batasan
I. 6. 1. Lingkup
a.

Pembahasan mengarah pada bangunan edutainment center
serta fasilitas pendukung di dalamnya.

b.

Pembahasan didasarkan pada disiplin ilmu arsitektur serta
pembahasan teoretik dan empiris. Di luar disiplin ilmu
arsitektur hanya sebagai bahan pendukung untuk memperkuat
konsep dalam perancangan.
commit to user
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Pembahasan mengacu pada tujuan dan sasaran yang dianalisis
dan disintesis hingga menghasilkan konsep sebagai dasar
perancangan.

I. 6. 2. Batasan
Pembahasan difokuskan pada upaya mewadahi kegiatan
pengembangan kreativitas dan pembelajaran yang menyenangkan
bagi anak usia 0-15 tahun sesuai dengan minat, bakat, ataupun
pilihan anak, baik berupa mekanisme operasional maupun tampilan
fisik bangunan melalui analisa riset (kajian teoretik dan informasi
data yang relevan), perhitungan, dan asumsi sehingga gagasan
desain dapat diungkapkan secara grafis sesuai dengan disiplin ilmu
arsitektur.

I. 7. Metoda Pembahasan
Metoda pembahasan yang digunakan dalam konsep perencanaan dan
perancangan edutainment center ini adalah :
I. 7. 1. Metoda Pengumpulan Data
•

Observasi Lapangan
Mengadakan survey lapangan untuk mengetahui kondisi
dan potensi lapangan dan survey untuk mengetahui keadaan
tempat-tempat lain yang sejenis sebagai studi banding.

commit to user
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Studi Literatur
Mempelajari

teori-teori

yang

berhubungan

dengan

edutainment center dan membandingkannya dengan aktivitas
pengguna. Dari sini dapat timbul suatu identifikasi masalah.
I. 7. 2. Metoda Pengolahan Data
•

Analisis
Menganalisis

hasil

identifikasi

masalah

dan

menghubungkannya dengan faktor-faktor pembahasan dengan
berpedoman pada standar yang ada sehingga menghasilkan
unsur-unsur yang berperan dalam penyusunan program
perencanaan.

•

Sintesis
Membuat suatu kesimpulan tentang pemecahan masalah
yang dapat digunakan sebagai pendekatan konsep yang
selanjutnya menuju konsep perencanaan dan perancangan
edutainment center.

I. 8. Sistematika Pembahasan
Bab I

Pendahuluan
Mengemukakan judul, pengertian judul, latar belakang,
permasalahan dan persoalan, tujuan dan sasaran, lingkup dan
batasan, metoda pembahasan, dan sistematika pembahasan.
commit to user
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Tinjauan Teori
Mengemukakan berbagai dasar teori dan sumber literatur
yang berkaitan dengan anak dan konsep edutainment serta
arsitektur perilaku.

Bab III Tinjauan Kota
Mengemukakan berbagai data fisik dan non fisik serta
potensi kota yang mendukung kesesuaiannya dengan dasar
perancangan bangunan edutainment center.
Bab IV Bangunan Edutainment Center yang Direncanakan
Mengemukakan mengenai bangunan edutainment center
sebagai sarana pengembangan kreativitas anak dengan pendekatan
arsitektur perilaku.
Bab V

Analisis Pendekatan Konsep Perencanaan dan Perancangan
Mengemukakan analisis terhadap permasalahan yang ada
sebagai langkah awal untuk memperoleh rumusan program konsep
perencanaan dan perancangan edutainment center.

Bab VI Konsep Perencanaan dan Perancangan
Mengemukakan rumusan program konsep perencanaan dan
perancangan edutainment center sebagai landasan dalam tahap
desain.
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BAB II
TINJAUAN TEORI
Bab ini mengemukakan berbagai dasar teori dan sumber literatur yang
berkaitan dengan anak dan konsep edutainment serta arsitektur perilaku.

II.1. Tinjauan Anak
II.1.1. Pengertian Anak
•

Kamus Besar Bahasa Indonesia
Manusia yang berusia 0-12 tahun.

•

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1991)
Makhluk yang sedang taraf perkembangan, yang mempunyai
perasaan dan pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya
merupakan totalitas psikis dan sifat yang berlainan pada tiap
tahap perkembangannya; turunan kedua; manusia yang masih
kecil; hasil perkawinan antara pria dan wanita.

•

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak
Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

•

The Merriam Webster Concise School and Office Dictionary
Anak merupakan :
 An unborn or recently born person
commit to user
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 A young person between the periods of infancy and youth
 One strongly influenced by another or by a place of state
affairs
•

The United Nations Convention of The Rights of The Child
Setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali pada hukum
yang berlaku pada anak tersebut kedewasaan telah dicapai
sebelum batas usia tersebut.

II.1.2. Pertumbuhan dan Perkembangan Anak
II.1.2.1. Pengertian Pertumbuhan dan Perkembangan Anak 5
Terdapat beberapa definisi pertumbuhan dan perkembangan
menurut para ahli, diantaranya :
•

Prof. Dr. Fj. Monk, dkk
Perkembangan adalah suatu proses yang kekal dan
tetap menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat
integrasi

yang

lebih

tinggi

berdasarkan

proses

pertumbuhan, kemasakan, dan belajar.
Pertumbuhan khusus dimasukkan dalam ukuran-ukuran
badan dan fungsi fisik yang murni, sedangkan
perkembangan lebih dapat mencerminkan sifat-sifat
yang khas mengenai gejala-gejala psikologis yang
nampak.

to user
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•

Lester D. Crow, Ph.D. dan Alce Crow, Ph.D.
The term growth to structural and psychological
changes within’ the physical constitution of the
individual from conception to adulthood, the term
development can be applied more correctly to those
imate potentialities of behavior that are sensitive to
environmental

stimulation

(istilah

pertumbuhan

merujuk kepada perubahan struktur dan fisik individu
dalam tubuh sejak masa konsepsi sampai masa dewasa;
istilah perkembangan lebih tepat dapat dipergunakan
untuk menunjuk potensi-potensi tingkah laku dari
dalam yang terpengaruh oleh rangsangan lingkungan).
•

Prof. Dr. Soeganda Poerbakawatja
Pertumbuhan adalah suatu proses pada anak yang
menunjukkan perubahan-perubahan padanya (terutama
jasmaniahnya)

secara

otomatis,

sedangkan

perkembangan adalah suatu proses dalam pertumbuhan
yang menunjukkan adanya pengaruh dalam yang
menyebabkan bertambahnya tempo dan kualitas dalam
pertumbuhan. Pengaruh dalam ini bisa diwujudkan
dengan adanya rangsangan dari lingkungan sekitar,
salah satunya dengan penggunaan warna interior sebuah
ruangan yang kerap dipergunakan untuk aktivitas anak.
commit to user

II - 13

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Dalam psikologi anak, perkembangan meliputi 3
aspek, yaitu :
a. Kognitif, yakni kebutuhan yang lebih menekankan
segi intelektual dan kemampuan berbahasa.
b. Afektif, yakni kebutuhan yang menekankan pada
penghayatan, apresiasi, dan minat.
c. Motorik,

yakni

kebutuhan

yang

bersifat

keterampilan.
Dalam kehidupan anak terjadi dua proses yang
saling berkaitan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan.
Pertumbuhan lebih digunakan untuk mencirikan aspek
fisiologis/fisik, sedangkan perkembangan lebih digunakan
untuk menunjukkan aspek psikologis/psikis.
Perkembangan anak dapat ditinjau dari dua hal,
yaitu :
•

Perkembangan fisik
Perubahan ini sering membuat anak merasa susah
menyesuaikan diri, membutuhkan energi yang lebih,
kebutuhan gizi meningkat, berkurangnya kemampuan
mempertahankan

keseimbangan,

serta

timbulnya

kecanggungan bagi anak.

commit to user

II - 14

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

•

Perkembangan kognitif
Merupakan proses pematangan fungsi-fungsi non fisik,
yang

berawal

dari

eksplorasi

anak

terhadap

lingkungannya. Proses kognitif melibatkan perubahan
dalam kemampuan dan pola berfikir, kemahiran
berbahasa, serta cara individu memperoleh pengetahuan
dari lingkungannya.
II.1.2.2. Fase Perkembangan Anak
Menurut Kail R.E. dalam bukunya Children and
Their Development, fase perkembangan anak terbagi ke
dalam

beberapa

kelompok

usia

yang

memiliki

karakteristiknya masing-masing :
•

Anak yang baru dilahirkan (usia 0-1 bulan)

•

Infant (usia 1 bulan-1 tahun)

•

Toddler (usia 1-3 tahun) : Younger Toddler (1-2 tahun)
Older Toddler (2-3 tahun)

•

Anak usia prasekolah (usia 4-6 tahun)

•

Anak usia sekolah (usia 6-13 tahun)

•

Anak usia remaja (usia 13-18 tahun)

commit to user
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Berikut merupakan ciri-ciri perkembangan anak berdasarkan usia yang
mencakup tiga aspek, yaitu motorik, perseptual-kognitif, serta personal-sosial :
Motorik

Merangkak dengan terampil dan cepat.
Mulai melangkah tanpa bantuan.
Senang mendorong atau menarik mainan ketika berjalan.
Memungut benda dan melemparkannya berulang-ulang; arah
menjadi semakin terkendali.
Membawa mainan dari satu tempat ke tempat lain.
Senang

mencorat-coret

menggunakan

crayon

dan

spidol;

menggerakkan seluruh lengannya.
Menyusun dua atau empat benda.
Perseptual-

Menikmati kegiatan menyembunyikan benda.

Kognitif

Memindahkan benda ke tangan yang lain bila diberi benda kedua
(mengacu pada “melintasi garis tengah tubuh”, merupakan
perkembangan syaraf yang penting).
Mampu memegang tiga atau empat benda dengan menyingkirkan
satu benda (ke pangkuannya atau ke atas lantai) ketika diberi
mainan baru.
Tidak sering lagi memasukkan mainan ke dalam mulutnya.
Senang melihat-lihat buku bergambar.
Menunjukkan pemahaman akan hubungan fungsional (benda yang
saling berhubungan) :
- Memukul pasak kayu dengan palu mainan.
- Mencoba untuk membuat boneka berdiri.
Menyebutkan nama benda sehari-hari.
Menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan
ruang dan bentuk; memasukkan semua pasak ke papan pasak;
meletakkan tiga bentuk geometris ke dalam papan geometris atau
puzzle.
Meletakkan beberapa benda kecil (balok, jepitan baju, butir-butir
commit to user
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sereal)

ke

dalam

wadah

atau

botol

dan

kemudian

menumpahkannya kembali.
Mencoba untuk membuat benda mekanis bisa bergerak setelah
melihat orang lain bisa melakukannya.
Merespon dengan gerakan wajah tetapi belum bisa benar-benar
meniru ekspresi wajah.
Personal-

Bermain sendiri dalam jangka waktu yang pendek.

Sosial

Mengenali dirinya sendiri di dalam cermin.
Senang ditemani anak lain tetapi belum bisa bekerja sama dalam
bermain.
Kadang-kadang menangis meronta-ronta apabila ada hal yang
tidak dia inginkan atau bila kelelahan atau frustrasi.
Menunjukkan rasa ingin tahu yang sangat besar tentang orangorang dan sekelilingnya; mendekati dan berbicara pada orang
asing, berjalan-jalan ke sana ke mari ketika tidak diawasi, mencaricari sesuatu di almari.
Tabel II.1. Perkembangan Anak Usia 1 Tahun

Sumber : K. Eileen Allen & Lynn R. Marotz, Profil Perkembangan Anak Pra Kelahiran Hingga Usia 12 Tahun

Motorik

Berjalan dengan lebih tegak, menapak dari tumit ke jari kaki,
mampu memutari rintangan yang menghalangi jalannya.
Berlari dengan kepercayaan diri yang lebih besar; lebih jarang
terjatuh.
Jongkok untuk jangka waktu yang lama ketika bermain.
Naik tangga tanpa dibantu), pegangan pada pinggiran tangga untuk
mendukung tubuhnya.
Bisa menjaga keseimbangan tubuh dengan berdiri di atas satu kaki
(hanya sebentar), melompat naik dan turun, tetapi bisa terjatuh.
Menggenggam crayon besar di kepalan tangannya; mencorat-coret
dengan antusias di atas kertas yang lebar.
Menyukai kegiatan menuang dan mengisi (pasir, air, butiran
commit to user
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styrofoam).
Menumpuk empat sampai enam benda.
Perseptual-

Melakukan arahan dan perintah sederhana.

Kognitif

Menunjukkan gerakan tangan dan mata yang terkoordinasi dengan
lebih baik; dapat meletakkan benda pada tempat yang sama,
memisahkan benda tersebut, memasukkan benda yang besar pada
papan pasak.
Mulai menggunakan benda dengan tujuan yang jelas (bisa
mendorong balok berputar-putar sebagai perahu).
Menyelesaikan tugas pengelompokan sederhana berdasarkan satu
kategori.
Menatap untuk jangka waktu yang panjang; terlihat tertarik atau
asyik, memikirkan suatu situasi : ke mana bola menggelinding, ke
mana anjing pergi, apa yang menyebabkan suara bising.
Menyebut nama benda di dalam buku bergambar, bisa pura-pura
mengambil sesuatu dari gambar lalu mencicipi atau menciumnya.
Mengenali dan mengekspresikan rasa sakit dan menunjukkan
bagian yang sakit.

Personal-

Menunjukkan tanda empati dan peduli : menghibur anak lain yang

Sosial

terluka atau ketakutan; kadang berlebihan dalam menunjukkan
kasih sayang dengan memeluk dan mencium anak-anak lain.
Masih menggunakan agresi fisik jika frustrasi atau marah; agresi
fisik biasanya berkurang ketika kemampuan berbahasa meningkat.
Mengekspresikan frustrasi dengan cara menangis meronta-ronta;
tidak bisa ditenangkan ketika tangisan ini sedang berlangsung.
Sulit untuk mau menunggu atau bergiliran; sedang tidak sabar.
Melihat dan menirukan permainan anak lain, tapi jarang mau
bergabung; senang bermain sendiri.
Menawarkan mainan untuk anak lain, tetapi biasanya posesif
terhadap mainannya; masih cenderung menimbun mainan.
Tabel II.2. Perkembangan Anak Usia 2 Tahun
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Naik turun tangga tanpa dibantu, dengan menggunakan kaki kanan
dan kiri secara bergantian; bisa melompat dari undakan yang
terendah, mendarat dengan kedua kaki.
Berdiri seimbang dengan satu kaki untuk jangka waktu yang
pendek.
Meloncat di tempat.
Senang main ayunan (tidak terlalu tinggi atau cepat); tertawa, dan
minta diayun.
Menunjukkan pengendalian yang lebih baik terhadap crayon atau
spidol; membuat coretan mendatar, tegak lurus, dan melingkar.
Membalik halaman buku satu per satu.
Senang menyusun bangunan dengan menggunakan balok.
Membangun menara balok tingkat delapan atau lebih.
Senang bermain dengan lempung; menghaluskan, menggulung,
dan memipihkan.
Mulai menunjukkan dominasi tangan.
Membawa wadah yang berisi air, seperti gelas susu atau mangkuk
air, tanpa banyak tumpah; menuangkan cairan dari gelas tuang ke
wadah yang lain.
Bisa benar-benar mengendalikan buang air kecil hampir setiap
waktu.

Perseptual-

Mendengarkan dengan penuh perhatian pada cerita yang sesuai

Kognitif

dengan umurnya.
Berkomentar mengenai cerita yang dibacakan untuknya, terutama
mengenai rumah dan kejadian yang terjadi dalam keluarga.
Senang melihat buku, dan pura-pura “membacakan cerita” pada
orang lain atau menjelaskan gambar.
Menyukai cerita dengan teka-teki, tebakan, dan ketegangan.
Menunjuk dengan tingkat ketepatan yang sedang terhadap gambar
yang benar ketika dibacakan kata-kata dengan pengucapan yang
mirip : rambut-rumput, cicak-becak, mangga-tangga.
commit to user
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- Menyuapi, memangku, menyelimuti boneka.
- Mengaitkan truk dengan trailer, mengisi muatan pada truk,
menjalankannya sambil bersuara seperti mesin.
Berusaha untuk menggambar; meniru lingkaran, kotak, dan
beberapa huruf meskipun belum sempurna.
Menyebutkan segitiga, lingkaran, kotak; dapat menunjuk pada
bentuk yang diminta.
Mengelompokkan benda secara logis berdasarkan kategorim
seperti warna, bentuk, atau ukuran; biasanya memilih warna atau
ukuran sebagai dasar pengelompokan (Deak, et al., 2002).
Sering menunjukkan pemahaman mengenai perbandingan dasar
ukuran-bentuk; bisa menyebutkan benda yang lebih besar ketika
ditunjukkan dua benda sejenis yang berbeda ukuran; juga mengerti
“benda yang lebih kecil dari kedua benda tersebut” (Biewitt, 1994).
Menyebutkan dan menjodohkan warna primer (merah, kuning,
biru).
Menyusun kubus dalam barisan memanjang; juga menyusun kubus
untuk membuat jembatan.
Menghitung benda dengan suara keras.
Menunjuk pada gambar yang terdapat “lebih banyak” jumlah
bendanya.
Personal-

Ikut bergabung dalam permainan sederhana dan kegiatan

Sosial

kelompok, kadang-kadang masih ragu-ragu.
Menggunakan benda secara simbolis saat bermain : balok kayu
dapat menjadi truk, jalan yang melandai, alat pemukul bola.
Mengamati anak lain bermain; bisa ikut bermain sebentar; sering
bermain berdampingan dengan yang lain.
Mempertahankan mainan dan barang miliknya; kadang-kadang
bisa menjadi agresif dengan merebut mainan, memukul anak lain,
menyembunyikan mainan.
Memainkan permainan “pura-pura” sendiri atau dengan anak lain.
commit
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atau anak yang terluka.
Duduk dan mendengarkan cerita sampai sepuluh menit; tidak
mengganggu anak lain yang sedang mendengarkan cerita dan
marah bila diganggu.
Tabel II.3. Perkembangan Anak Usia 3 Tahun
Sumber : K. Eileen Allen & Lynn R. Marotz, Profil Perkembangan Anak Pra Kelahiran Hingga Usia 12 Tahun

Motorik

Berjalan pada garis yang lurus.
Melompat dengan satu kaki.
Menaiki tangga, memanjat pohon dan mainan yang bisa dipanjat di
taman bermain.
Melompat setinggi 5 atau 6 inci (12,5-15 cm); mendarat dengan
dua kaki bersama-sama.
Berlari, memulai, berhenti, dan bergerak mengelilingi rintangan
dengan mudah.
Membangun menara dengan sepuluh balok atau lebih.
Membentuk benda atau sesuatu dari lempung.
Meniru menggambar beberapa bentuk dan menulis beberapa huruf.
Mewarnai dan menggambar dengan tujuan

tertentu; bisa

mempunyai sebuah gagasan di kepalanya tetapi sering masih
bermasalah dalam mewujudkannya, lalu menyebut hasil kreasinya
sebagai gambar yang lain.
Merangkai manik-manik kayu kecil dalam benang.
Perseptual-

Menumpuk paling sedikit lima kubus yang ukurannya bertahap

Kognitif

dari yang terbesar sampai yang terkecil; membangun piramida
dengan enam balok.
Mengetahui perbedaan dua kata yang pengucapannya mirip : kakidaki, tembok-gembok.
Pada akhir tahun ini bisa menyebutkan 18-20 huruf besar;
beberapa anak bisa mencetak beberapa nama atau menulis
namanya sendiri; bisa mengenali beberapa kata yang dicetak
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(terutama kata-kata yang memiliki arti khusus untuk anak).
Beberapa anak mulai membaca buku sederhana, seperti buku huruf
dengan beberapa kata per halaman dan banyak gambar (Goodall,
1984).
Menyukai dan memilih cerita mengenai cara sesuatu tumbuh dan
beroperasi (mesin).
Senang mempermainkan kata, menciptakan bahasa yang terdengar
lucu.
Mengerti konsep “paling tinggi”, “terbesar”, “sama”, dan “lebih”.
Hafal di luar kepala hitungan sampai 20 atau lebih.
Memahami urutan kejadian sehari-hari.
Mengenali dan menunjukkan bagian dari puzzle yang hilang
(gambar orang, mobil, binatang) ketika melihat pada gambar.
Personal-

Bersikap terbuka dan ramah; kadang terlalu antusias.

Sosial

Suasana hatinya sering berubah dan tidak bisa diprediksi; sering
menangis

meronta-ronta

hanya

karena

kejengkelan

ringan

(menyusun balok tetapi tidak bisa seimbang); merajuk karena
ditinggalkan atau permintaannya tidak dipenuhi.
Bercakap-cakap dan menunjukkan emosi yang kuat dengan teman
bayangannya; mempunyai teman yang tidak bisa terlihat adalah hal
yang wajar.
Membual, membesar-besarkan, dan “membelokkan” kenyataan
dengan cerita karangan atau mengaku berani; menguji batasanbatasan dengan ucapan yang tidak pantas.
Bekerja sama dengan orang lain; berpartisipasi dalam kegiatan
kelompok.
Bangga apabila bisa menyelesaikan sesuatu; sering mencari
persetujuan orang dewasa.
Mengadukan perbuatan anak lain; sering kelihatan mau menang
sendiri; tidak selalu bisa bergiliran atau memahami cara bergiliran
dengan ketentuan tertentu.
commit tomelakukan
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menjadi frustrasi dan menangis berteriak-teriak ketika timbul
masalah, seperti cat yang menetes atau pesawat dari kertas yang
tidak terlipat dengan benar.
Ikut berpartisipasi dalam bermain peran menjadi dokter, suster,
guru, atau profesi lain.
Sering lebih mengandalkan ucapan lisan daripada agresi fisik;
lebih sering berteriak marah-marah daripada memukul untuk
mengungkapkan sesuatu; suka mengancam.
Memanggil nama dan celaan untuk menyingkirkan anak lain.
Membangun hubungan yang dekat dengan teman bermain; mulai
mempunyai “sahabat”.
Tabel II.4. Perkembangan Anak Usia 4 Tahun
Sumber : K. Eileen Allen & Lynn R. Marotz, Profil Perkembangan Anak Pra Kelahiran Hingga Usia 12 Tahun

Motorik

Berjalan mundur, melangkah dari tumit ke jari kaki.
Berjalan naik dan turun tangga tanpa dibantu, dengan kaki
melangkah saling bergantian.
Belajar berjungkir balik.
Menyentuh jari kaki tanpa menekuk lututnya.
Meniti di atas balok.
Belajar untuk melompat dengan menggunakan satu kaki.
Melompat atau meloncat maju sepuluh kali berturut-turut tanpa
terjatuh.
Berdiri di atas satu kaki dengan baik selama sepuluh detik.
Membangun rakitan tiga dimensi dengan menggunakan kubuskubus kecil (meniru gambar atau model).
Menggambar atau menulis berbagai bentuk dan huruf.
Menunjukkan pengendalian yang cukup baik pada pensil atau
spidol : bisa mulai mewarnai di dalam garis.
Menggunting garis (tidak sempurna).
Mengembangkan dominasi tangan (kanan atau kiri) pada hampir
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seluruh kegiatan.
Perseptual-

Membentuk segiempat dari dua potongan segitiga.

Kognitif

Membangun undakan dari balok-balok kecil.
Mengerti dan menunjukkan konsep berbentuk dan berukuran sama.
Mengelompokkan benda dengan dasar dua kategori, misalnya
warna dan bentuk.
Mengelompokkan bermacam-macam benda sehingga semua benda
dalam satu kelompok mempunyai persamaan (Deak, Ray, & Pick,
2002).
Mengerti konsep terkecil dan terpendek : menempatkan benda dari
yang terpendek sampai yang tertinggi, terkecil sampai yang
terbesar.
Menyebutkan benda dengan urutan letak tertentu (pertama, kedua,
terakhir).
Berhitung dengan mengeluarkan suara sampai angka 20 dan lebih
(Mix, Huttenlocker, & Levine, 1996).
Mengenali angka dari 1-10.
Memahami konsep lebih banyak atau sedikit.
Memahami huruf.
Ingin belajar banyak hal baru.

Personal-

Menyukai persahabatan; sering mempunyai satu atau dua teman

Sosial

bermain yang spesial.
Berbagi mainan, bergiliran, bermain dengan kooperatif; sering baik
hati.
Ikut dalam permainan berkelompok dan melakukan kegiatan
bersama-sama dengan anak lain; mengusulkan ide-ide permainan
yang imajinatif dan dikembangkan.
Penuh kasih sayang dan perhatian, terutama pada anak yang lebih
kecil atau cidera dan pada binatang yang terluka.
Memiliki pengendalian diri yang lebih baik; lebih sedikit adanya
lonjakan-lonjakan emosi.
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Senang menceritakan lelucon, menghibur, dan membuat orang
tertawa.
Suka menyombongkan sesuatu.
Tabel II.5. Perkembangan Anak Usia 5 Tahun
Sumber : K. Eileen Allen & Lynn R. Marotz, Profil Perkembangan Anak Pra Kelahiran Hingga Usia 12 Tahun

Motorik

Kekuatan ototnya bertambah.
Pengendalian keterampilan motorik halus dan kasar semakin baik,
gerakannya semakin tepat dan sesuai tujuan, walaupun masih ada
kecerobohan.
Menyukai kegiatan fisik yang banyak membutuhkan energi :
berlari, melompat, memanjat, dan melempar.
Menyukai membuat karya seni : suka mengecat, membentuk
sesuatu menggunakan lempung, “membuat sesuatu”, menggambar
dan mewarnai, dan berkreasi menggunakan kayu.
Menulis angka dan huruf dengan ketepatan dan minat dari yang
kecil sampai yang besar; bisa terbalik atau bingung dengan
beberapa huruf.
Menggambar dengan menjiplak tangan atau benda lain.
Melipat dan menggunting kertas menjadi bentuk yang sederhana.

Perseptual-

Menunjukkan rentang konsentrasi yang semakin panjang; bertahan

Kognitif

mengerjakan tugas dalam jangka waktu yang lebih lama, walaupun
usaha berkonsentrasi tidak selalu konsisten.
Memahami konsep, seperti petunjuk waktu sederhana (hari ini,
besok, kemarin) atau konsep gerakan yang tidak rumit (mobil
berjalan lebih cepat dari sepeda).
Menyukai

tantangan

puzzle,

kegiatan

menghitung

dan

mengelompokkan, menelusuri jalan yang benar dengan membuat
garis dalam gambar persimpangan jalan yang simpang siur, dan
permainan mencocokkan huruf dan kata dengan gambar.
Menyebutkan dan mengangkat tangan kanan dan kirinya dengan
commit to user

II - 25

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

benar dan cukup konsisten.
Personal-

Mengalami perubahan suasana hati secara tiba-tiba.

Sosial

Mudah kecewa dan frustrasi oleh sesuatu yang dianggap sebuah
kegagalan.
Mengalami kesulitan untuk mengatur dan menenangkan dirinya;
tidak bisa menerima bila dikoreksi atau kalah dalam suatu
permainan, bisa merajuk, menangis, tidak mau bermain, atau
menciptakan kembali peraturan untuk memenuhi keinginannya.
Antusias dan ingin tahu tentang sekitarnya dan kejadian seharihari.
Tabel II.6. Perkembangan Anak Usia 6 Tahun

Sumber : K. Eileen Allen & Lynn R. Marotz, Profil Perkembangan Anak Pra Kelahiran Hingga Usia 12 Tahun

Motorik

Menunjukkan pengendalian motorik halus dan kasar yang lebih
terarah; keseimbangan satu kaki, lari naik dan turun tangga dengan
kaki melangkah bergantian, melempar dan menangkap bola yang
lebih

kecil,

menggerakkan

berlatih

memukul

bola

dengan

tetikus

komputer,

merajut,

atau

pemukul,
mengecat

menggunakan kuas dengan lebih tepat.
Cenderung berhati-hati dalam melakukan kegiatan fisik yang lebih
menantang, seperti memanjat atau melompat dari ketinggian.
Menulis huruf dan angka dengan gerakan yang disengaja dan
percaya diri : karakter huruf dan angka semakin serupa dalam hal
ukuran dan bentuk; kadang kekurangan tempat pada baris atau
halaman pada waktu menulis.
Perseptual-

Memahami konsep ruang dan waktu dalam pemikiran yang logis

Kognitif

dan praktis.
Mulai mengerti konsep mengenai penyimpanan, contohnya bentuk
sebuah wadah tidak selalu mencerminkan banyaknya isi yang bisa
ditampungnya.
Meningkat pemahamannya mengenai sebab akibat.
commit to user
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mengerti waktu kalender (hari, bulan, tahun, dan musim).
Tidak kesulitan lagi dalam membaca; senang membaca dan suka
menceritakan kembali ceritanya secara mendetail.
Keterampilan membacanya cenderung lebih baik daripada
keterampilan mengeja.
Personal-

Mencari persahabatan; teman itu penting, namun demikian anak

Sosial

bisa menemukan banyak hal yang bisa dilakukannya bila tidak ada
teman.
Menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri; menciptakan
alibi untuk kekurangannya.
Memilih teman bermain yang berjenis kelamin sama; lebih senang
bermain dalam kelompok.
Khawatir kalau tidak disukai; mudah sakit hati; bisa menangis,
malu, atau mengatakan sesuatu dengan keras kepala ketika dikritik.
Tabel II.7. Perkembangan Anak Usia 7 Tahun

Sumber : K. Eileen Allen & Lynn R. Marotz, Profil Perkembangan Anak Pra Kelahiran Hingga Usia 12 Tahun

Motorik

Menyukai kegiatan yang membutuhkan banyak energi.
Mencari kesempatan untuk bisa bergabung dalam kegiatan dan
permainan tim seperti sepak bola.
Menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam ketangkasan,
keseimbangan, kecepatan, dan kekuatan.
Memiliki energi yang tampaknya tidak ada habisnya.

Perseptual-

Memahami persperktif (bayangan, jarak, bentuk); gambarnya

Kognitif

mencerminkan bentuk benda yang lebih realistis.
Mulai memahami prinsip dasar penyimpanan : toples yang tinggi
dan sempit bisa kelihatan berbeda dari toples yang pendek dan
lebar walaupun bisa menampung sesuatu dengan jumlah sama.
Menggunakan logika yang lebih canggih dalam usahanya
memahami kejadian sehari-hari, contohnya sistematik dalam
mencari jaket atau mainan yang hilang.
commit to user
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Menambah dan mengurangkan angka beberapa digit; belajar
perkalian dan pembagian.
Personal-

Mulai membentuk pendapat mengenai nilai dan sikap moral;

Sosial

menyatakan suatu perbuatan benar atau salah (Gibbs, 2003).
Bermain bersama dua atau tiga teman, biasanya berumur dan
berjenis kelamin sama; kadang juga menikmati waktu sendiri.
Berkurang dalam hal mengkritik penampilan sendiri, tetapi mudah
frustrasi dan jengkel bila tidak mampu menyelesaikan atau ketika
hasilnya tidak memenuhi harapannya.
Menyukai permainan dan kegiatan tim.
Masih menyalahkan orang lain atau menciptakan alibi untuk
menjelaskan kekurangan atau kesalahannya.
Mengerti dan menghargai kenyataan bahwa beberapa anak lebih
berbakat dalam bidang tertentu, seperti menggambar, olah raga,
membaca, kesenian, dan musik.
Tabel II.8. Perkembangan Anak Usia 8 Tahun

Sumber : K. Eileen Allen & Lynn R. Marotz, Profil Perkembangan Anak Pra Kelahiran Hingga Usia 12 Tahun

Motorik

Melempar bola dengan tepat; menulis, membuat coretan, dan
menampilkan keterampilan motorik halus lainnya dengan lebih
baik.
Menggunakan lengan, kaki, telapak tangan, dan telapak kaki
dengan mudah dan ketepatan yang lebih baik.
Berlari, memanjat, lompat tali, berenang, bersepeda, dan meluncur
dengan terampil dan percaya diri.
Menyukai olah raga beregu, tetapi masih perlu meningkatkan
beberapa keterampilan kompleks yang diperlukan.
Senang menggunakan tangan untuk membuat karya seni dan
kerajinan tangan, memasak, prakarya dengan menggunakan bahan
kayu, menjahit, dan membangun atau membongkar benda seperti
jam atau telepon.
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Menggambar secara terinci; senang melatih tulisan tangannya
menjadi lebih sempurna.
Perseptual-

Menyukai tantangan aritmatika, tetapi tidak selalu memahami

Kognitif

hubungan matematis dalam praktik yang rumit, seperti perkalian
atau pembagian.
Belajar paling baik melalui metode hands-on learning; lebih suka
mencari informasi dari buku atau internet, melakukan eksperimen
sains,

membangun

sesuatu

dengan

ukuran

kecil,

atau

mendengarkan rekaman kaset daripada mendengarkan penjelasan
guru yang berisi informasi yang sama.
Menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum sebab
akibat.
Masih menguasai konsep waktu, berat, isi, dan jarak.
Menelusuri kejadian berdasarkan ingatan; mampu berpikir
sebaliknya, mengikuti serangkaian kejadian mulai dari awal.
Personal-

Senang menghabiskan waktu bersama teman-teman; bersahabat

Sosial

berdasarkan minat yang sama; mengkritik anak yang berbeda jenis
kelaminnya.
Mulai menunjukkan ketertarikan dalam peraturan dan aturan
permainan; aturan harus dibuat sederhana sehingga anak dapat
menikmati permainan.
Bersikap cukup percaya diri; mengetahui segala sesuatu dan tidak
melakukan kesalahan.
Menganggap kritik sebagai serangan pribadi; mudah terluka
perasaannya; sulit menghadapi kegagalan dan frustrasi.
Tabel II.9. Perkembangan Anak Usia 9-10 Tahun

Sumber : K. Eileen Allen & Lynn R. Marotz, Profil Perkembangan Anak Pra Kelahiran Hingga Usia 12 Tahun

Motorik

Senang berpartisipasi dalam suatu kegiatan di mana keterampilan
yang semakin baik bisa ditunjukkan dan diuji.
Berkonsentrasi dalam usaha meningkatkan kemampuan motorik
commit to user
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halus melalui berbagai aktivitas : membangun sesuatu dalam
ukuran mini, menggambar, melakukan pekerjaan tangan dengan
bahan kayu, memasak, menjahit, menghasilkan karya seni dan
prakarya, menulis surat, bermain alat musik.
Perlu menyalurkan energi yang berlebihan; menyukai olah raga
beregu, bersepeda, bermain di taman, kursus menari, berjalan-jalan
bersama teman.
Mempunyai energi yang berlimpah tetapi juga cepat lelah.
Menggunakan kekuatan yang semakin besar untuk berlari lebih
cepat, melompat lebih tinggi, menendang atau memukul bola.
Perseptual-

Mulai berpikir dengan cara lebih abstrak; kemampuan memori

Kognitif

yang lebih panjang untuk dapat mengingat kembali hal yang sudah
lama terjadi; mampu mengingat informasi yang disimpan.
Berhasil mengurutkan, mengatur, dan mengelompokkan karena
kapasitas memori jangka panjang yang lebih baik.
Menerima bahwa masalah bisa diselesaikan dengan lebih dari satu
solusi.
Menyukai

tantangan,

pemecahan

masalah,

penelitian,

dan

pengujian terhadap kemungkinan solusi; mencari informasi di
ensiklopedia, internet, dan kamus.
Menunjukkan pemahaman kompleks mengenai sebab akibat;
menemukan faktor yang mungkin berhubungan atau menyebabkan
suatu kejadian.
Personal-

Senang mengorganisir permainan kelompok, tetapi bisa mengubah

Sosial

aturan ketika permainan sedang berlangsung.
Mulai berpikir dan membicarakan pilihan pekerjaan dan rencana
karier; melamunkan dan membayangkan masa depannya.
Membangun cara pandang yang kritis dan idealis mengenai dunia;
menyadari bahwa dunia itu lebih luas daripada tempat ia tinggal;
menunjukkan minat terhadap budaya, makanan, bahasa, dan adat
istiadat lain.
commit
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mengutarakan hal yang mengganggu pikirannya; menggunakan
kata-kata dengan ekspresi wajah dan gerak tubuh untuk
mengungkapkannya.
Tabel II.10. Perkembangan Anak Usia 11-12 Tahun
Sumber : K. Eileen Allen & Lynn R. Marotz, Profil Perkembangan Anak Pra Kelahiran Hingga Usia 12 Tahun

II.1.3.

Kecerdasan Anak
Seorang psikolog bernama Howard Gardner mengatakan
bahwa sedikitnya ada delapan jenis kecerdasan :
a. Kecerdasan Logis Matematis
Memuat kemampuan seseorang dalam berpikir secara
induktif dan deduktif, berpikir menurut aturan logika, memahami
dan menganalisis pola angka-angka, serta memecahkan masalah
dengan menggunakan kemampuan berpikir. Ia cenderung senang
menganalisis dan mempelajari sebab akibat terjadinya sesuatu.

Gambar II.1. Kecerdasan Logis Matematis
Sumber : Immanuella Rachmani, Multiple Intelligences
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Stimulasi yang tepat untuk mengembangkan kecerdasan logis
matematis antara lain 6 :
• Menyelesaikan puzzle
Dengan permainan yang menggunakan logika seperti puzzle
atau permainan kategorisasi, dan permainan yang menyusun
seperti ular tangga atau domino.
• Mengenal bentuk geometri
Hal ini dapat dilakukan orang tua pada anaknya sejak bayi
hingga umur 3 tahun dengan cara menggantungkan berbagai
bentuk geometris berwarna-warni pada saat anak masih bayi.
Dan dengan membandingkan berbagai bentuk geometri pada
usia 2-3 tahun.
• Memperkenalkan bilangan melalui sajak berima dan lagu
Pengenalan bilangan melalui nyanyian anak-anak, mengingat
anak-anak suka menyanyi.
• Eksplorasi pikiran melalui diskusi dan olah pikir ringan
Bisa dengan bermain tebak-tebakan berupa teka-teki atau tebak
kata.
• Pengenalan pola
Melalui pengamatan atas berbagai kejadian sehari-hari dan
memahaminya

sebagai

hubungan

sebab-akibat.

Sebagai

contoh, cuaca mendung lalu turun hujan.
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• Eksperimen di alam
Dengan berjalan-jalan di luar rumah dan bereksplorasi dengan
alam, misalnya mengapa daun yang dipetik lama-kelamaan
berubah warna jika terpapar sinar matahari. Hal ini juga dapat
mengasah kecerdasan naturalis anak.
• Memperkaya

pengalaman

berinteraksi

dengan

konsep

matematika
Misalnya dengan mengajak anak berbelanja. Ia dapat
membantu mengecek harga barang, mencermati ukuran dan
berat barang yang dibeli setelah ditimbang, memilih dan
mengelompokkan sayur atau buah.
• Menggambar dan membaca

b. Kecerdasan Bahasa
Memuat kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa
dan kata-kata, baik secara tertulis maupun lisan, dalam berbagai
bentuk

yang

berbeda

untuk

mengekspresikan

gagasan-

gagasannya. Ia cenderung senang pada kegiatan yang berkaitan
dengan penggunaan suatu bahasa seperti membaca, menulis
karangan, membuat puisi, menyusun kata-kata mutiara, dan
sebagainya.
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Gambar II.2. Kecerdasan Bahasa
Sumber : Immanuella Rachmani, Multiple Intelligences

Stimulasi yang tepat untuk mengembangkan kecerdasan
bahasa antara lain 7 :
• Mengajak anak berbicara
• Membacakan cerita
• Bermain huruf dan angka
Misalnya dengan melingkari huruf di koran, bermain tebak
kata, menyebutkan kata-kata yang diawali dengan huruf
tertentu. Hal ini selain untuk mengenal huruf, anak juga dapat
menambah perbendaharaan katanya agar tidak sering kehilagan
kata-kata saat berbicara.
• Merangkai cerita
Dapat dilakukan dengan meminta anak bercerita tentang
gambar yang dilihatnya, pengalamannya pada hari itu, ataupun
menuliskan cerita dan perasaannya di selembar kertas.
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• Berdiskusi
Diskusi hal-hal kecil seperti sesuatu yang ada di sekelilingnya,
perasaannya, dan sebagainya.
• Bermain peran
• Memperdengarkan lagu anak-anak

c. Kecerdasan Musikal
Memuat kemampuan seseorang untuk peka terhadap suarasuara non verbal yang berada di sekelilingnya, termasuk nada dan
irama. Ia cenderung senang mendengarkan nada dan irama yang
indah, baik melalui senandung yang dilagukannya sendiri,
mendengarkan tape recorder, radio, pertunjukan orkestra, atau
alat musik yang dimainkannya sendiri.

Gambar II.3. Kecerdasan Musikal
Sumber : Immanuella Rachmani, Multiple Intelligences
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Stimulasi yang tepat untuk mengembangkan kecerdasan
musikal antara lain 8 :
• Menyanyikan atau memutar lagu
• Latihan mengenal ritme
Anak usia 1-5 tahun biasanya sangat suka bereksperimen
dengan ritme lagu yang didengarnya, turut bertepuk tangan,
mengangguk-anggukkan kepala, menderapkan kaki, serta
mengetuk-ngetuk sendok pada piring, gelas, atau meja untuk
mengiringi ritme lagu. Beberapa alat yang dapat membantu
anak mengenali ritme adalah triangle, tamborin, bel, dan
tongkat drum.
• Belajar bersenandung
• Melakukan gerak berirama
Anak usia 2-6 tahun senang menari di tempat yang dapat
memberinya kesempatan untuk melihat gerakan tubuhnya
sendiri.

Dengan

demikian,

ia

dapat

dengan

sadar

menggerakkan tubuh sesuai keinginannya, demikian pula
untuk berhenti.
• Latihan lagu dan aksi
Anak usia 3-6 tahun senang mendemonstrasikan isi lagu. Ia
bernyanyi

sekaligus

memperagakan

kata-kata

yang

dinyanyikannya. Hal ini sekaligus memberikan pengetahuan
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dan kesempatan bagi anak untuk berlatih berkonsentrasi serta
mengenal berbagai konsep sederhana.
• Mendengarkan musik bersama
• Menggambar dengan musik
• Membuat alat musik

d. Kecerdasan Visual-Spasial
Memuat kemampuan seseorang untuk memahami secara
lebih mendalam hubungan antara objek dan ruang. Ia mampu
menciptakan imajinasi bentuk dalam pikirannya atau kemampuan
untuk menciptakan bentuk-bentuk tiga dimensi seperti dijumpai
pada orang dewasa yang menjadi pemahat patung atau arsitek
bangunan.

Gambar II.4. Kecerdasan Visual-Spasial
Sumber : Immanuella Rachmani, Multiple Intelligences
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Stimulasi yang tepat untuk mengembangkan kecerdasan
visual-spasial antara lain 9 :
• Menggambar dan melukis
• Mencorat-coret
• Menyanyi, mengenal, dan mengembangkan suatu konsep
Misalnya melalui lagu tentang pemandangan, anak dapat
mengenal konsep bukit, sungai, sawah, langit, dan gunung. Ia
dapat membayangkan nada yang akan dinyanyikannya dan
obyek alam yang akan dinyanyikannya, serta bagaimana
hubungan obyek tersebut satu sama lain.
• Membuat prakarya
Misalnya taplak, kalung atau gelang, lukisan dengan pola, dan
membuat suatu pola.
• Mengunjungi berbagai tempat
Misalnya pergi ke museum, kebun binatang, menempuh
perjalanan alam, dan memberinya buku ilustrasi.
• Melakukan permainan konstruktif dan kreatif
Bermain membangun konstruksi, dapat dilakukan dengan
menggunakan alat permainan seperti balok-balok plastik
maupun kayu, mazes, puzzle, permainan rumah-rumah ataupun
peralatan video, film, peta, optical illusion (ilusi optik kamera),
gambar, dan slide.
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• Mengatur dan merancang
Anak usia 4-5 tahun dapat diajak mengatur ruang, seperti
ruang tidurnya atau taman. Hal ini juga baik untuk
meningkatkan kepercayaan diri anak, bahwa ia mampu
memutuskan sesuatu. Untuk anak usia kurang dari 4 tahun,
dapat dilakukan dengan mengatur rak mainan, sepatu, maupun
buku-bukunya.

e. Kecerdasan Kinestetis
Memuat

kemampuan

seseorang

untuk

secara

aktif

menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk
berkomunikasi dan memecahkan berbagai masalah. Ia unggul
pada salah satu cabang olahraga seperti bulutangkis, sepak bola,
tenis, renang, dan sebagainya.

Gambar II.5. Kecerdasan Kinestetis
Sumber : Immanuella Rachmani, Multiple Intelligences
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Stimulasi yang tepat untuk mengembangkan kecerdasan
kinestetis antara lain 10 :
• Menari
• Bermain peran
Dapat dimainkan pada anak mulai usia 3 tahun.
• Physical gesture (gerak tangan)
• Drama
• Latihan fisik
Misalnya berjalan di atas papan dengan ukuran 30 cm. Hal ini
dapat dilakukan pada anak usia 3-4 tahun. Selain melatih
aktivitas otot, anak juga belajar keseimbangan. Pada anak usia
5 tahun, dapat dilakukan aktivitas senam cium lutut. Untuk
anak usia 1 tahun, dapat dilakukan aktivitas lompat tali yang
tidak terlalu tinggi.
• Pantomim
• Olahraga
Misalnya renang, sepak bola, tenis, bulutangkis, atau senam.

f. Kecerdasan Interpersonal
Kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan orang
lain. Ia cenderung memahami dan berinteraksi dengan orang lain
sehingga

mudah

bersosialisasi

dengan

lingkungan

di

sekelilingnya.
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Gambar II.6. Kecerdasan Interpersonal
Sumber : Immanuella Rachmani, Multiple Intelligences

Stimulasi yang tepat untuk mengembangkan kecerdasan
interpersonal antara lain 11 :
• Melakukan kegiatan sosial
Misalnya dengan berpartisipasi membantu korban banjir,
kebakaran, ataupun bencana alam. Hal ini dapat merangsang
kepekaan anak dalam menghayati dan memahami perasaan
orang lain.
• Menumbuhkan sikap ramah dan memahami keragaman budaya
lingkungan sosial
• Bermain stalking stick
Permainan ini melatih anak memiliki kesabaran menunggu
giliran berbicara dan mendengarkan pembicaraan orang lain
terlebih dahulu.
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g. Kecerdasan Intrapersonal
Kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaannya
sendiri. Ia cenderung mampu untuk mengenali berbagai kekuatan
maupun kelemahan yang ada pada dirinya sendiri.

Gambar II.7. Kecerdasan Intrapersonal
Sumber : Immanuella Rachmani, Multiple Intelligences

Stimulasi yang tepat untuk mengembangkan kecerdasan
intrapersonal antara lain 12 :
• Menciptakan citra diri positif
• Menuangkan isi hati dalam kertas atau buku
• Bercakap-cakap membicarakan kelemahan, kelebihan, dan
minat
• Memberi kesempatan untuk menggambar diri sendiri dari
sudut pandang anak
• Membayangkan diri di masa yang akan datang
• Berimajinasi menjadi satu tokoh sebuah cerita
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h. Kecerdasan Naturalis
Memuat kemampuan seseorang untuk peka terhadap
lingkungan alam. Ia senang berada di lingkungan alam yang
terbuka seperti pantai, gunung, cagar alam, atau hutan. Ia
cenderung suka mengobservasi lingkungan alam.

Gambar II.8. Kecerdasan Naturalis
Sumber : Immanuella Rachmani, Multiple Intelligences

Stimulasi yang tepat untuk mengembangkan kecerdasan
intrapersonal antara lain 13 :
• Belajar dari binatang
• Melihat tanaman tumbuh
• Belajar dari pepohonan, awan, tata surya
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II.1.4. Bermain Bagi Anak
II.1.4.1. Pengertian Bermain 14
Bermain adalah kegiatan yang sangat penting bagi
pertumbuhan dan perkembangan anak. Bermain harus
dilakukan atas inisiatif anak dan atas keputusan anak itu
sendiri. Bermain harus dilakukan dengan rasa senang
sehingga semua kegiatan bermain yang menyenangkan akan
menghasilkan proses belajar pada anak.
Anak-anak

belajar

melalui

permainan

mereka.

Pengalaman bermain yang menyenangkan dengan bahan,
benda, dan anak lain membantu mereka berkembang secara
optimal.
Menurut Hughes, seorang ahli perkembangan anak
dalam bukunya Children, Play, and Development, terdapat
lima unsur dalam kegiatan bermain, yaitu :
a.

Mempunyai tujuan, yaitu permainan itu sendiri untuk
mendapat kepuasan.

b.

Memilih dengan bebas dan atas kehendak sendiri, serta
tidak ada yang menyuruh ataupun memaksa.

c.

Menyenangkan dan dapat dinikmati.

d.

Mengkhayal untuk mengembangkan daya imajinatif
dan kreativitas.

e.

Melakukan secara aktif dan sadar.

commit
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II.1.4.2. Manfaat Bermain 15
Manfaat bermain di antaranya adalah sebagai berikut :
a.

Sarana untuk membawa anak ke alam bermasyarakat.

b.

Untuk mengenal kekuatan diri.

c.

Untuk

memperoleh

kesempatan

mengembangkan

fantasi.
d.

Dapat melatih menempa emosi.

e.

Untuk memperoleh kegembiraan, kesenangan, dan
kepuasan.

f.

Melatih diri untuk menaati peraturan yang berlaku.

II.1.4.3. Karakteristik Bermain 16
Terdapat beberapa ciri kegiatan bermain, yaitu :
a.

Dilakukan berdasarkan motivasi intrinsik.

b.

Perasaan dari orang yang terlibat dalam kegiatan
bermain diwarnai oleh emosi-emosi yang positif.

c.

Fleksibilitas yang ditandai mudahnya kegiatan beralih
dari satu aktivitas ke aktivitas lain.

d.

Lebih menekankan pada proses yang berlangsung
dibandingkan hasil akhir.

15
16

e.

Bebas memilih.

f.

Mempunyai kualitas pura-pura.
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II.1.4.4. Jenis-Jenis Bermain 17
Menurut

Elizabeth

B.

Hurlock,

pada

dasarnya

permainan anak terdiri dari dua jenis bermain, yaitu :
a.

Bermain Aktif
Bermain aktif adalah kegiatan yang dilakukan
seseorang dalam rangka memperoleh kesenangan dan
kepuasan dari aktivitas yang dilakukannya sendiri.
Kegiatan bermain aktif juga dapat diartikan sebagai
kegiatan yang melibatkan banyak aktivitas tubuh atau
gerakan-gerakan tubuh.
Jenis-jenis kegiatan dalam bermain aktif :

b.

-

Bermain bebas dan spontan

-

Bermain konstruktif

-

Bermain khayal/peran

-

Mengumpulkan benda-benda (collecting)

-

Melakukan penjelajahan (exploration)

-

Permainan (games) dan olahraga (sport)

-

Bermain musik

-

Melamun

-

Bermain komputer/video game

Bermain Pasif
Kegiatan

bermain

pasif

adalah

serangkaian

aktivitas yang dilakukan seseorang dengan mengikuti
commit to user
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pola atau aturan yang datang dari luar dirinya. Jenisjenis kegiatan dalam bermain pasif :
-

Membaca

-

Melihat komik

-

Menonton film/televisi

-

Mendengarkan radio

-

Mendengarkan musik

Selain itu, bermain juga dapat dikelompokkan menjadi
empat macam, yaitu :
a.

Bermain fisik
Merupakan kegiatan bermain yang berkaitan
dengan upaya pengembangan aspek motorik anak.

b.

Bermain kreatif
Merupakan bentuk bermain yang erat hubungannya
dengan pengembangan kreativitas.

c.

Bermain imajinatif
Merupakan kegiatan bermain yang menyertakan
fantasi anak.

d.

Bermain manipulasi
Merupakan kegiatan bermain yang menggunakan
alat tertentu untuk mengembangkan kemampuan
khusus anak.
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II.2. Tinjauan Kreativitas
II.2.1 Pengertian Kreativitas 18
Pengertian kreativitas bermacam-macam, antara lain :
a.

Menurut James J. Gallagher
“Creativity is a mental process by which an individual
creates new ideas or products, or recombines existing ideas and
product, in fashion that is novel to him or her”
(kreativitas merupakan suatu proses mental yang dilakukan
individu

berupa

gagasan

ataupun

produk

baru,

atau

mengkombinasikan antara keduanya yang pada akhirnya akan
melekat pada dirinya)
b.

Menurut Supriadi
Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan
sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata
yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Selain itu,
kreativitas juga merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi
yang mengimplikasikan terjadinya eskalasi dalam kemampuan
berpikir, ditandai oleh suksesi, diskontinuitas, diferensiasi, dan
integrasi antara setiap tahap perkembangan.

c.

Clark Monstakis
Kreativitas merupakan pengalaman dalam mengekspresikan
dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu
antara hubungan diri sendiri, alam, dan orang lain.
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Semiawan
Kreativitas merupakan kemampuan menghasilkan bentuk
baru dalam seni, atau dalam permesinan, atau dalam
memecahkan masalah-masalah dengan metode-metode baru.

e.

Csikzentmihalyi
Kreativitas merupakan produk berkaitan dengan penemuan
sesuatu, memproduksi sesuatu yang baru, daripada akumulasi
keterampilan atau berlatih pengetahuan dan mempelajari buku.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan

bahwa kreativitas merupakan suatu proses mental individu yang
melahirkan gagasan, proses, metode, ataupun produk baru yang
efektif yang bersifat imajinatif, estetis, fleksibel, integrasi, suksesi,
diskontinuitas, dan diferensiasi yang berdaya guna dalam berbagai
bidang untuk pemecahan suatu masalah.
II.2.2 Ciri dan Potensi Kreativitas Pada Manusia 19
Setidaknya terdapat 24 ciri kepribadian orang kreatif, yaitu :
1.

Terbuka terhadap pengalaman baru.

2.

Fleksibel dalam berpikir dan merespon.

3.

Bebas dalam menyatakan pendapat dan perasaan.

4.

Menghargai fantasi.

5.

Tertarik pada kegiatan kreatif.

6.

Mempunyai pendapat sendiri dan tidak terpengaruh oleh orang
lain.
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7.

Mempunyai rasa ingin tahu yang besar.

8.

Toleran terhadap perbedaan pendapat dan situasi yang tidak
pasti.

9.

Berani mengambil resiko yang diperhitungkan.

10. Percaya diri dan mandiri.
11. Memiliki tanggung jawab dan komitmen pada tugas.
12. Tekun dan tidak mudah bosan.
13. Tidak kehabisan akal dalam memecahkan masalah.
14. Kaya akan inisiatif.
15. Peka terhadap situasi lingkungan.
16. Lebih berorientasi ke masa kini dan masa depan daripada masa
lalu.
17. Memiliki citra diri dan stabilitas emosi yang baik.
18. Tertarik kepada hal-hal yang abstrak, kompleks, holistis, dan
mengandung teka-teki.
19. Memiliki gagasan yang orisinil.
20. Mempunyai minat yang luas.
21. Menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat dan
konstruktif bagi pengembangan diri.
22. Kritis terhadap pendapat orang lain.
23. Senang mengajukan pertanyaan yang baik.
24. Memiliki kesadaran etika moral dan estetik yang tinggi.
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Pada dasarnya, setiap manusia telah dikaruniai potensi kreatif
sejak dilahirkan. Hal ini dapat dilihat melalui perilaku bayi ataupun
anak yang secara ilmiah gemar bertanya, gemar mencoba, gemar
memperhatikan hal baru, gemar berkarya melalui benda apa saja
yang ada dalam jangkauannya, termasuk di dalamnya gemar
berimajinasi.
Sebagai

contoh

ketika

seorang

bayi

secara

alamiah

mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya, bayi tersebut
selalu ingin tahu serta antusias dalam menjelajahi dunia sekitarnya.
Mereka dapat menikmati warna, cahaya, gerakan, bunyi, merasakan,
mengambil, memanipulasi hal-hal yang mereka lihat, menghabiskan
waktu dengan bereksperimen pada berbagai benda dan situasi tanpa
bosan. Hal ini merupakan potensi kreativitas yang sangat dibutuhkan
ketika mereka dewasa.
II.2.3 Strategi Pengembangan Kreativitas Anak 20
Kreativitas sangat terkait dengan kebebasan pribadi. Hal itu
berarti seorang anak harus memiliki rasa aman dan kepercayaan diri
yang tinggi sebelum berkreasi.
Pada anak usia dini, individu memiliki peluang sangat besar
untuk dapat mengembangkan potensinya. Anak merupakan profil
manusia merdeka yang tidak mempunyai beban untuk mengambil
keputusan terhadap suatu persoalan. Kreativitas dapat difasilitasi
melalui kegiatan bermain yang sangat erat dengan anak-anak.
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Berdasarkan

hal

tersebut,

terdapat

beberapa

strategi

pengembangan kreativitas pada anak, yaitu :
a.

Pengembangan Kreativitas Melalui Menciptakan Produk (Hasta
Karya)
Pengembangan ini tidak hanya memfasilitasi kreativitas,
tetapi juga kemampuan kognitif anak. Dalam kegiatan ini, anak
akan menggunakan imajinasinya untuk membentuk suatu
bangunan atau benda tertentu sesuai dengan khayalannya.
Pada dasarnya hasil karya anak yang dibuat melalui
aktivitas membuat, menyusun, atau mengkonstruksi ini akan
memberikan kesempatan bagi anak untuk menciptakan benda
buatan sendiri yang belum pernah mereka temui ataupun
memodifikasi benda yang telah ada sebelumnya. Hal itu dapat
membantu anak menjadi lebih kreatif dan semangat untuk
menemukan sesuatu yang baru.

b.

Pengembangan Kreativitas Melalui Imajinasi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, imajinasi adalah
daya pikir untuk membayangkan (di angan-angan) atau
menciptakan

gambar-gambar

(lukisan,

karangan,

dan

sebagainya) kejadian, berdasarkan kenyataan atau pengalaman
seseorang. Kemampuan imajinasi ini sangat berguna untuk
mengembangkan kreativitas anak. Dengan imajinasi, anak dapat
mengembangkan daya pikir dan daya ciptanya tanpa dibatasi
kenyataan dan realitas sehari-hari.
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Dalam permainan imajinasi, anak dapat memperagakan
suatu situasi, memainkan perannya dengan cara tertentu,
memainkan peran seseorang dan menggantinya bila tidak cocok,
ataupun membayangkan suatu situasi yang tidak pernah mereka
alami. Anak dapat menciptakan pengetahuannya sendiri ketika
dia bebas berpartisipasi dalam permainan imajinatif.
c.

Pengembangan Kreativitas Melalui Eksplorasi
Kegiatan eksplorasi adalah penjelajahan lapangan dengan
tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak, terutama sumber
alam yang terdapat di tempat itu. Selain itu, eksplorasi juga
dapat

dikatakan

sebagai

kegiatan

untuk

memperoleh

pengalaman dan situasi yang baru.
Eksplorasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk
melihat, memahami, merasakan, dan pada akhirnya membuat
sesuatu yang menarik perhatian mereka. Kegiatan ini dilakukan
dengan cara mengamati dunia sekitar sesuai dengan kenyataan
yang ada secara langsung. Salah satu upaya yang dapat
dilakukan untuk menstimulasi kreativitas anak adalah dengan
memperkenalkan

dan

mengakrabkan

mereka pada

alam

sekitarnya. Hal ini dikarenakan melalui alam anak dapat
mengenal hal yang beragam, unik, dan spesifik. Melalui alam
pula anak dapat diperkenalkan dengan pola kreatif yang akan
melatih dan membiasakan mereka menjadi manusia kreatif.
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Selain itu, pengakraban terhadap alam dapat menumbuhkan
kekaguman terhadap Tuhan dan rasa cinta terhadap lingkungan.
d.

Pengembangan Kreativitas Melalui Eksperimen
Metode eksperimen banyak dihubungkan dengan metode
pemecahan

masalah,

antara

lain

dengan

menggunakan

laboratorium dan pada umumnya berkenaan dengan pelajaran
sains. Akan tetapi, pengertian laboratorium tidak perlu dibatasi
dengan sebuah ruang kelas yang khusus. Alam sekitar dapat
dijadikan sebagai suatu laboratorium bagi pengembangan
kreativitas anak.
Melalui eksperimen, anak akan terlatih mengembangkan
kreativitas, kemampuan berpikir logis, senang mengamati,
meningkatkan rasa ingin tahu dan kekaguman pada alam, ilmu
pengetahuan, dan Tuhan. Melalui eksperimen pula anak dapat
menemukan ide baru ataupun karya baru yang belum pernah
mereka temui sebelumnya.
Eksperimen yang dimaksud bukanlah suatu proses rumit
yang harus dikuasai anak sebagai suatu cara untuk memahami
konsep tentang sesuatu hal ataupun penguasaan anak tentang
konsep dasar eksperimen, melainkan pada bagaimana mereka
dapat mengetahui cara atau proses terjadinya sesuatu dan
mengapa sesuatu dapat terjadi serta bagaimana mereka dapat
menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada dan pada
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akhirnya dapat membuat sesuatu yang bermanfaat dari kegiatan
tersebut.
e.

Pengembangan Kreativitas Melalui Proyek
Metode proyek merupakan metode pembelajaran yang
dilakukan anak untuk melakukan pendalaman tentang satu topik
pembelajaran yang diminati satu atau beberapa anak. Hal ini
memiliki banyak manfaat, baik ditinjau dari pengembangan
pribadi, sosial, intelektual, maupun pengembangan kreativitas,
di antaranya :
- Memberikan pengelaman kepada anak dalam mengatur dan
mendistribusikan kegiatan.
- Belajar bertanggung jawab terhadap pekerjaan masingmasing.
- Memupuk semangat gotong-royong dan kerja sama.
- Memberikan

kesempatan

kepada

anak

untuk

mengembangkan sikap dan kebiasaan dalam melaksanakan
pekerjaan dengan cermat.
- Mampu mengeksplorasi bakat, minat, dan kemampuan anak.
- Memberikan

peluang

kepada

setiap

anak

untuk

mengembangkan kemampuan yang telah dimiliki dan
keterampilan yang telah dikuasai.
f.

Pengembangan Kreativitas Melalui Musik
Musik merupakan sesuatu yang nyata dan senantiasa hadir
dalam kehidupan manusia. Alam tercipta kaya akan nuansa dan
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irama musik. Alam mengajari manusia dengan keharmonisan,
keseimbangan, simetris, sistematis, dan rasa kebersamaan serta
penyatuan melalui irama dari bunyi-bunyian alamiah seperti
bunyi gemericik air sungai, deru angin yang menerpa daundaunan, debur ombak, hingga tetesan air yang jatuh satu per satu
secara konstan dari dahan.
g.

Pengembangan Kreativitas Melalui Bahasa
Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi
dengan orang lain. Tiga fungsi utama bahasa pada anak yaitu
meniru ucapan orang dewasa, membayangkan situasi (terutama
dialog), serta mengatur permainan. Tiga fungsi ini dapat
dilakukan melalui kegiatan mendongeng, menceritakan kembali
kisah yang telah didengarkan, berbagi pengalaman, sosiodrama,
ataupun mengarang cerita dan puisi. Dengan kegiatan tersebut,
kreativitas dan kemampuan bahasa anak dapat terkembangkan
lebih optimal.

II.2.4 Hambatan Dalam Pengembangan Kreativitas
Kreativitas anak dapat muncul jika adanya ruang yang mampu
menampung keinginan anak, kondisi yang memungkinkan anak
untuk berkembang, serta sarana dan prasarana yang memadai, tetapi
kreativitas anak juga dapat terhambat atau tidak berkembang karena
faktor dari dalam diri anak sendiri maupun dari luar. Beberapa
kondisi yang dapat menghambat kreativitas anak yaitu :
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a. Membatasi eksplorasi
b. Keterpaduan dan keterbatasan waktu
c. Dorongan kebersamaan
d. Membatasi imajinasi/khayalan
e. Peralatan bermain yang sangat terstruktur
f. Pola pendidikan yang konservatif dan posesif
g. Disiplin yang otoriter

II.3. Tinjauan Edutainment
II.3.1. Pengertian Edutainment 21
Edutainment

merupakan

akronim

dari

“education

plus

entertainment”. Dapat diartikan sebagai program pendidikan atau
pelatihan yang dikemas dalam konsep hiburan sedemikian rupa
sehingga tiap-tiap peserta didik hampir tidak menyadari bahwa
mereka sebenarnya sedang diajak untuk belajar atau untuk
memahami nilai-nilai (value) setiap individu.Proses pembelajaran
merupakan interaksi edukatif melalui beberapa proses, yaitu :
a. Proses interaksi
Pada proses ini siswa berinteraksi secara aktif dengan guru, rekan
siswa, multimedia, referensi, lingkungan, dan sebagainya.

21

www.ammazona.wordpress.com/konsep-pendidikan-konvensional-vs-edutainment,
tanggal 13 Oktober 2010 pukul 00:58 WIB

diunduh
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b. Proses komunikasi
Pada proses ini siswa mengkomunikasikan pengalaman belajar
mereka dengan guru dan siswa lain melalui cerita, dialog, atau
melalui simulasi rore-play.
c. Proses refleksi
Pada proses ini siswa memikirkan kembali tentang makna apa
yang telah mereka pelajari dan apa yang telah mereka lakukan.
d. Proses eksplorasi
Pada proses ini siswa mengalami langsung dengan melibatkan
semua

indera

mereka

melalui

pengamatan,

percobaan,

penyelidikan, dan wawancara.
Selain itu, proses pembelajaran terdiri dari tiga komponen
penting yang saling terkait satu sama lain, yaitu materi yang
diajarkan, proses pengajaran, dan hasil proses pembelajaran yang
membentuk lingkungan pembelajaran. Akan tetapi, dalam prosesnya
sering didapati kesenjangan dalam pembentukan lingkungan
pembelajran tersebut, terutama pada kurangnya pendekatan yang
benar

dan

efektif

dalam

menjalankan

proses

pembelajaran.Munculnya konsep edutainment yang mengupayakan
proses pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan telah
membuat asumsi, yaitu :
a. Perasaan

positif

(senang/gembira)

akan

mempercepat

pembelajaran.
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b. Jika seseorang mampu menggunakan potensi nalar dan emosi
secara jitu, maka ia akan membuat loncatan prestasi belajar yang
tidak terduga sebelumnya.
c. Bila setiap pembelajar dapat dimotivasi secara tepat dan diajar
dengan cara yang benar, cara yang menghargai gaya belajar dan
modalitas mereka, mereka semua akan dapat mencapai hasil
belajar yang optimal.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakekat
edutainment adalah upaya mengembalikan kondisi peserta didik
sesuai dengan hakekat diri perserta didik sebagai manusia. Dengan
meyakini bahwa setiap peserta didik memiliki potensi diri yang dapat
ditumbuhkembangkan dengan proses pembelajaran yang dijalaninya,
memotivasi setiap peserta didik untuk dapat menggunakan modalitas
belajar mereka sehingga menjadikannya manusia pembelajar.
II.3.2. Teori-Teori Edutainment 22
Beberapa teori yang sesuai dengan konsep edutainment antara
lain :
a. Teori pembelajaran aktif
Teori ini menyatakan bahwa belajar hendaknya melibatkan
multi indera dan dilaksanakan dengan menggunakan variasi
metode pembelajaran. Belajar membutuhkan keterlibatan mental
dan tindakan sekaligus. Pada saat kegiatan itu berjalan aktif,
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siswa melakukan aktivitas belajar baik dalam mempelajari
gagasan, memecahkan berbagai masalah, dan menerapkan apa
yang mereka pelajari.
b. Teori belajar akselerasi
Teori ini menyatakan bahwa pembelajaran itu harus
dirancang agar berlangsung secara tepat, menyenangkan, dan
memuaskan. Hal ini memberikan tuntutan untuk menggunakan
konsep belajar berbasis aktivitas, yakni pembelajaran dengan
melibatkan adanya pergerakan fisik secara aktif ketika belajar,
memanfaatkan indera sebanyak mungkin dan membuat seluruh
tubuh dan pikiran terlibat dalam proses belajar. Ada empat model
belajar yang saling terkait dengan modalitas belajar, yaitu :
•

Somatic

: learning by moving and doing

•

Auditory

: learning by talking and hearing

•

Visual

: learning by observing and picturing

•

Intellectual

: learning by problem solving and reflecting

c. Teori revolusi belajar
Teori ini lebih menekankan pada suasana yang kondusif,
yakni suasana rileks, tidak tegang, dan bebas dari tekanan. Hal
ini disebut juga dengan lingkungan belajar yang bebas resiko.
Jadi, suasana belajar yang menyenangkan merupakan kunci
utama bagi individu untuk memaksimalkan hasil yang akan
diperoleh dalam proses belajar. Selain itu terdapat enam prinsip
kunci yang jika dikelola dan dilakukan dengan baik maka siswa
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akan dapat belajar lebih cepat, singkat, dan mudah. Keenam
prinsip tersebut yaitu menciptakan kondisi terbaik untuk belajar,
memahami kunci presentasi yang sukses, memaksimalkan kerja
memori,

mengekspresikan

hasil

belajar,

mempraktikkan,

meninjau ulang, mengevaluasi, dan merayakan.
d. Teori belajar quantum
Teori ini menekankan pada pencapaian ketenangan dan
berfikiran positif sebelum belajar. Prinsip ini dibangun dari
konsep triune yang menjelaskan bahwa setiap informasi yang
memasuki otak menuju ke otak tengah yang berfungsi sebagai
pengarah, sehingga jika informasi tersebut diputuskan penting
akan dialihkan ke otak sehingga seseorang dapat belajar dan
mengingat dengan baik.
e. Teori belajar kooperatif
Teori

ini

berdasar

pada

konsep

pembelajaran

yangberdasarkan pada penggunaan kelompok-kelompok kecil
siswa sehingga mereka dapat menjalin kerja sama untuk
memaksimalkan kelompoknya dan masing-masing melakukan
pembelajaran. Dengan demikian dalam pembelajaran kooperatif
terdapat lima unsur model pembelajaran yang harus diterapkan,
yaitu

saling

ketergantungan

positif,

tanggung

jawab

perseorangan, kegiatan tatap muka, komunikasi antar anggota,
dan evaluasi proses kelompok.
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f. Teori kecerdasan majemuk
Teori ini diungkapkan oleh Howard Garner. Ia menyatakan
bahwa ada keberagaman kecerdasan otak yang meliputi
kecerdasan verbal/linguistik, musikal/ritmis, logis/matematis,
visual/spasial, jasmaniah/kinestetik, intrapersonal/interpersonal,
dan

naturalis.

Beragam

kecerdasan

itu

menuntut

untuk

merancang berbagai aktivitas yang menggabungkan sebanyak
mungkin jenis kecerdasan.

II.4. Tinjauan Arsitektur Perilaku
II.4.1. Pengertian Arsitektur Perilaku 23
Arsitektur perilaku adalah arsitektur yang dalam penerapannya
selalu menyertakan pertimbangan-pertimbangan perilaku dalam
perancangan.

Pada

awalnya,

pertimbangan-pertimbangan

ini

dibutuhkan untuk perancangan obyek-obyek tertentu, seperti rumah
sakit jiwa, pusat rehabilitasi narkoba, penjara, rumah sakit anak,
sekolah luar biasa, ataupun pusat autisme. Akan tetapi dalam
perkembangannya, terdapat banyak obyek yang dapat didekati
dengan pendekatan perilaku dalam perancangannya, seperti mall,
restoran, sekolah, dan lain-lain.
Perancangan
didasarkan

pada

arsitektur

dengan

pendekatan

pertimbangan-pertimbangan

perilaku

ini

percancangan,
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diantaranya hasil penelitian dalam bidang psikologi arsitektur atau
psikologi lingkungan.
Menurut Y.B. Mangun Wijaya dalam Wastu Citra, arsitektur
berwawasan perilaku adalah arsitektur yang manusiawi, yang
mampu memahami dan mewadahi perilaku-perilaku manusia yang
ditangkap dari berbagai macam perilaku, baik itu perilaku pencipta,
pemakai, pengamat, perilaku alam sekitarnya.
Pembahasan juga perilaku dalam buku tersebut dilakukan satu
per satu menurut beragamnya pengertian arsitektur, yaitu :
 Perilaku manusia didasari oleh pengaruh sosial budaya yang
juga mempengaruhi terjadinya proses arsitektur.
 Perilaku manusia yang dipengaruhi oleh kekuatan religi dari
pengaruh nilai-nilai kosmologi.
 Perilaku alam dan lingkungan mendasari perilaku manusia
dalam berarsitektur.
 Dalam berarsitektur terdapat keinginan untuk menciptakan
perilaku yang lebih baik.

II.4.2. Faktor-Faktor Dalam Prinsip Arsitektur Perilaku 24
Faktor-faktor yang memperngaruhi dalam prinsip perilaku
pengguna bangunan antara lain :
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Qaddafi, Muammar. 2010. Tugas Akhircommit
: Pusat to
Pembinaan
Jalanan di Kota Malang. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim
24

II - 63

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

a. Faktor manusia
 Kebutuhan dasar
• Physicological need
Makan,

minum,

berpakaian,

dan

lain-lain

yang

berhubungan dengan faktor fisik.
• Safety need
Rasa aman terhadap diri dan lingkungan baik secara fisik
maupun psikis.
• Affiliation need
Bersosialisasi, berinteraksi, dan berhubungan dengan
orang

lain

sebagai

alat

atau

sarana

untuk

mengekspresikan diri.
• Cognitive/aesthetic need
Berekreasi,

berkembang,

berfikir,

dan

menambah

pengetahuan dalam menentukan keindahan yang dapat
membentuk pola perilaku manusia.
 Usia
• Balita
Belum mampu mengerti kondisi keberadaan diri sendiri,
masih belajar mengenal perilaku-perilaku sosial di
sekitarnya.
• Anak-anak
Memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan
cenderung
kreatif.
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• Remaja
Memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan mental
yang masih labil.
• Dewasa
Sudah memiliki kepribadian yang stabil dan mantap.
• Manula
Kemampuan fisik telah banyak berkurang.
 Jenis Kelamin
Perbedaan jenis kelamin mempengaruhi perilaku manusia
dan berpengaruh dalam proses perancangan atau desain,
misalnya pada kebutuhan ruang.
 Kelompok Pengguna
Setiap bangunan memiliki fungsi dan pola yang berbeda
karena faktor pengguna.
 Kemampuan Fisik
Setiap individu memiliki kemampuan fisik yang berbedabeda, umumnya berkaitan dengan kondisi dan kesehatan
tubuh manusia. Orang yang memiliki keterbatasan fisik atau
cacat tubuh harus menjadi bahan pertimbangan dalam
desain atau perancangan.
 Antropometri
Merupakan
karakteristik

proporsi
fisiologis

dan

dimensi

lainnya,

tubuh

serta

manusia,

kesanggupan-

kesanggupan relatif terhadap kegiatan manusia yang
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berbeda-beda. Misalnya tinggi meja dan lemari yang
disesuaikan dengan pengguna.
b. Faktor psikologis
 Privasi
Merupakan suatu mekanisme pengendalian antar pribadi
yang mengukur dan mengatur interaksi-interaksi dengan
orang lain dalam menyajikan diri.
 Ruang pribadi (ruang personal)
Merupakan suatu area dengan batas maya yang mengelilingi
diri seseorang dan orang lain tidak diperkenankan masuk ke
dalamnya.
 Teritorialitas
Merupakan sesuatu yang berkaitan dengan ruang fisik, tanda,
kepemilikan,

pertahanan,

penggunaan

yang

eksklusif,

personalisasi, dan identitas. Teritorialitas dapat berwujud
simbolis sebagai penanda teritorial sebuah bangunan.
 Proksemik
Merupakan pengamatan dan teori yang berhubungan dengan
faktor ruang dalam interaksi berhadap-hadapan, seperti jarak
saat manusia berinteraksi.
c. Faktor fisiologis
 Kenyamanan
• Heat control
Menyangkut kapasitas termal/suhu dari bangunan.
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• Light control
Menyangkut pencahayaan alami dan buatan.
• Sound control
Menyangkut

penempatan

bangunan

agar

tidak

mengganggu kawasan sekitar bangunan.
 Kesehatan
Menyangkut aspek-aspek iklim dan temperatur udara
setempat, adanya ventilasi udara dan cahaya yang sangat
berpengaruh terhadap kesehatan pengguna bangunan.

II.4.3. Prinsip-Prinsip Arsitektur Perilaku 25
Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan
arsitektur perilaku menurut Carol Simon Weisten dan Thomas G.
David antara lain :
a. Mampu berkomunikasi dengan manusia dan lingkungan
Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :
 Pencerminan fungsi bangunan
 Menunjukkan skala dan proporsi yang tepat serta dapat
dinikmati
 Menunjukkan bahan dan struktur yang akan digunakan dalam
bangunan

user Kreatifitas dan Keterampilan Anak
Qaddafi, Muammar. 2010. Tugas Akhircommit
: Pusat to
Pembinaan
Jalanan di Kota Malang. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim
25

II - 67

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

b. Mewadahi

aktivitas

penghuninya

dengan

nyaman

dan

menyenangkan
 Nyaman fisik seperti kenyamanan termal, nyaman psikis
seperti rasa senang dan tenang.
 Menyenangkan secara fisik dengan pengolahan-pengolahan
bentuk atau ruang, menyenangkan secara fisiologis dengan
kenyamanan termal yang diciptakan lingkungan sekitar
terhadap manusia, menyenangkan secara psikologis dengan
pemenuhan kebutuhan berkaitan jiwa manusia seperti adanya
ruang terbuka untuk bersosialisasi, menyenangkan secara
kultural dengan penciptaan karya arsitektur dengan gaya yang
sudah dikenal masyarakat.
c. Memenuhi nilai estetika, komposisi, dan estetika bentuk, yang
meliputi :
• Unity
• Keseimbangan
• Proporsi
• Skala
• Irama
d. Memperhatikan kondisi dan perilaku pemakai, seperti usia, jenis
kelamin, kondisi fisik, dan lain-lain.
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II.5. Tinjauan Preseden
II.5.1. Taman Pintar (Yogyakarta) 26
Taman Pintar merupakan obyek wisata pendidikan keluarga di
Kota Yogyakarta yang menawarkan wahana belajar sekaligus
rekreasi yang komplit untuk anak-anak, mulai dari usia pra sekolah
hingga tingkat sekolah menengah.

Gambar II.9. Taman Pintar Yogyakarta
Sumber : www.panoramio.com

Taman ini memadukan konsep pendidikan (edukasi) dan konsep
permainan (entertainment) sebagai sarana penyebaran informasi
tentang

hiburan

dan

iptek.

Pendekatan

taman

ini

dalam

menyampaikan iptek dilakukan melalui berbagai media dengan
tujuan meningkatkan apresiasi, merangsang rasa ingin tahu,
menumbuhkan kesadaran, dan memancing kreativitas anak-anak
terhadap iptek.
Model pembelajaran taman ini secara umum dikonsep untuk
meningkatkan mutu pendidikan di tengah kurangnya minat baca
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masyarakat, khususnya anak-anak. Dengan model alat peraga,
misalnya,

pengunjung

anak-anak

akan

lebih

tertarik

untuk

mengembangkan kecerdasannya dan dapat menyelesaikan berbagai
masalah dengan daya pikirnya sendiri. Orangtua dituntut perannya
untuk memilih wahana permainan dan pembelajaran yang pas
dengan usia anak.

Gambar II.10. Peraga “Terowongan Ilusi”

Gambar II.11. Peraga Mobil

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Sumber : Dokumentasi Pribadi

II.5.2. Taman Budaya Edutainment Center (Bogor) 27
Taman Budaya Edutainment Center merupakan suatu obyek
wisata yang berlokasi di kawasan Sentul City, Bogor, Jawa Barat.
Tempat ini menawarkan empat pusat kegiatan wisata yang menarik
dan inovatif dengan tujuan “one stop destination with fun and
learning experience” untuk keluarga maupun orang tua atau anakanak. Empat pusat kegiatan tersebut yaitu :
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Adventure Center
Kegiatan ini meliputi :
• Outbound adventure (kids & adults)
• Kebayan village (agrowisata)
• Ekowisata-sahabat alam (air terjun/hutan pinus/kawah)
• Experimental learning (team building, fun games, etc)
• Camping experience dewasa & program anak (kebayan
village, lapangan, outbound area)
• Paintball war games
• Nite tracking (hutan pinus)

b.

Green Center
Kegiatan ini meliputi :
• Nature center learning about reduce, reuse, recycle, replant
• Creative garden
• Little apron
• Little farmer

c.

Culture Center
Kegiatan ini meliputi :
• Sunda traditional dance
• Traditional

music

bamboo

(angklung,

kecapi,

biola,

kalawang, dll)
• Redi Rahadian workshop
• Clay creations
to user
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• Clay making
• Batik painting
d.

Facility Center
Meliputi :
• Lapangan nuansa alam
• Business & multifunction rooms
• Guest houses
• Restoran
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BAB III
TINJAUAN KABUPATEN KARANGANYAR
Bab ini mengemukakan berbagai data fisik dan non fisik serta potensi kota
yang mendukung kesesuaiannya dengan dasar perancangan bangunan edutainment
center.

III.1. Kondisi Fisik Kabupaten Karanganyar

Gambar III.1. Peta Kabupaten Karanganyar
Sumber : www.google.co.id

Kabupaten Karanganyar merupakan sebuah kabupaten di Propinsi
Jawa Tengah yang beribu kota di Karanganyar. Kabupaten Karanganyar
terletak di bagian tenggara Propinsi Jawa Tengah, sekitar 14 km di sebelah
timur Kota Surakarta. Adapun batas-batasnya :
Sebelah utara
Sebelah selatan

: Kab. Sragen
: Kab.
dan Kab. Sukoharjo
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Sebelah barat

: Kab. Boyolali dan Kota Surakarta

Sebelah timur

: Kab. Ngawi, Kab. Magetan

Bagian barat Kabupaten Karanganyar merupakan dataran rendah,
yakni lembah Bengawan Solo yang mengalir menuju utara. Bagian timur
berupa pegunungan, yakni bagian sistem Gunung Lawu.
a.

Letak Geografis
Dilihat dari garis bujur dan garis lintang, Kabupaten Karanganyar
terletak di antara 110o 40’ - 110

o

70’ BT dan 7o 28’ - 7o 46’ LS.

Kabupaten ini mempunyai ketinggian rata-rata 511 meter di atas
permukaan laut serta beriklim tropis dengan temperatur 22o-31o C.
b.

Curah Hujan
Berdasarkan data dari 6 stasiun pengukur yang ada di Kabupaten
Karanganyar, banyaknya hari hujan selama tahun 2008 adalah 95 hari
dengan rata-rata curah hujan 2.453 mm, di mana curah hujan tertinggi
terjadi pada bulan Maret dan terendah pada bulan Juli, Agustus, dan
September.

c.

Luas Wilayah
Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 Ha, yang
terdiri dari luas tanah sawah 22.474,91 Ha dan luas tanah kering
54.902,73 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 12.929,62 Ha,
non teknis 7.587,62 Ha, dan tidak berpengairan 1.957,67 Ha.
Sementara itu luas tanah untuk pekarangan/bangunan 21.171,97 Ha
dan luas untuk tegalan/kebun 17.863,40 Ha. Di Kabupaten
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Karanganyar terdapat hutan negara seluas 9.729 Ha dan perkebunan
seluas 3.251,51 Ha.

III.2. Kondisi Non Fisik Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Karanganyar terdiri atas 17 kecamatan yang dibagi lagi
atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahannya berada di
Kecamatan Karanganyar. Kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar
yaitu :

Gambar III.2. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Karanganyar
Sumber : www.google.co.id

1) Kecamatan Colomadu
2) Kecamatan Jaten
3) Kecamatan Karanganyar
4) Kecamatan Gondangrejo
5) Kecamatan Kebakkramat
6) Kecamatan Kerjo
7) Kecamatan Mojogedang
8) Kecamatan Karangpandan
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9) Kecamatan Jenawi
10) Kecamatan Tawangmangu
11) Kecamatan Jatiyoso
12) Kecamatan Jatipuro
13) Kecamatan Jumantono
14) Kecamatan Jumapolo
15) Kecamatan Ngargoyoso
16) Kecamatan Tasikmadu
17) Kecamatan Matesih

a.

Potensi Demografi
Jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar berdasarkan sensus
penduduk tahun 2010 sebanyak 813.159 jiwa, terdiri dari 402.503 jiwa
laki-laki dan 410.629 jiwa perempuan, sedangkan sex ratio sebesar
98,03. Dengan luas 773,78 km2, maka rata-rata tingkat kepadatan
penduduk Kabupaten Karanganyar adalah 1.051 jiwa/km2.
Jenis Kelamin
No.

Kecamatan

LakiLaki

Perempuan

Jumlah

Sex
Ratio

1.

Jatipuro

13.718

13.437

27.155

102,09

2.

Jatiyoso

17.467

17.278

34.745

101,09

3.

Jumapolo

17.278

16.694

33.792

103,50

4.

Jumantono

19.991

20.406

40.397

97,97

5.

Matesih

19.001

19.429

38.430

97,80

6.

Tawangmangu

21.059

21.244

42.303

99,13

7.

Ngargoyoso

15.629

31.033

97,76

15.341
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8.

Karangpandan

18.573

19.192

37.765

96,77

9.

Karanganyar

36.701

38.027

74.728

96,51

10.

Tasikmadu

27.463

38.572

56.035

96,12

11.

Jaten

38.542

39.740

78.282

96,99

12.

Colomadu

35.041

36.157

71.171

96,84

13.

Gondangrejo

36.293

36.599

72.892

99,16

14.

Kebakkramat

28.904

29.817

58.721

96,16

15.

Mojogedang

28.928

29.153

58.081

99,23

16.

Kerjo

16.189

16.600

32.789

97,52

17.

Jenawi

12.068

12.592

24.660

95,84

Total

402.530

410.952

813.159

98,03

Tabel III.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar
Sumber : www.karanganyarkab.go.id

b.

Potensi Pendidikan

Gambar III.3. Peta Sarana Pendidikan Kabupaten Karanganyar
Sumber : www.karanganyarkab.go.id

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan
Kantor Departemen Agama Kabupaten Karanganyar, pada tahun 2009
jumlah sekolah serta jumlah siswa dan guru yang ada yaitu :
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Jenjang Pendidikan

Jenis

Jumlah
(buah)

SD

SLTP

SLTA/SMK

Negeri

477

Swasta

15

Madrasah Ibtidaiyah

58

Negeri

50

Swasta

26

Madrasah Tsanawiyah

23

SLTA Negeri

12

SLTA Swasta

6

SMK Negeri

5

SMK Swasta

23

Madrasah Aliyah

4

Perguruan Tinggi

12

Tabel III.2. Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Karanganyar
Sumber : www.karanganyarkab.go.id

Jenjang Pendidikan
SD/MI

Jumlah (orang)
Siswa : 82.414
Guru : 5.459

SLTP/MTs

Siswa : 36.444
Guru : 2.799

SLTA/MA

Siswa : 21.778
Guru : 1.837

Tabel III.3. Jumlah Siswa dan Guru di Kabupaten Karanganyar
Sumber : www.karanganyarkab.go.id

c.

Potensi Pariwisata
Dengan keindahan pemandangan yang mempesona di kawasan
Gunung

Lawu,

Kabupaten

Karanganyar

memiliki

potensi

pengembangan pariwisata yang sangat tinggi di bidang sumber daya
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Karanganyar memiliki sejumlah tempat wisata yang menarik untuk
dikunjungi, baik wisata alam ataupun peninggalan sejarah, sehingga
menjadi suatu kunjungan yang unik bagi para wisatawan dalam negeri
maupun luar negeri.

Gambar III.4. Peta Wisata Kabupaten Karanganyar
Sumber : www.karanganyarkab.go.id

d.

Pengembangan Kabupaten Karanganyar
Wilayah Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi 7 Satuan
Wilayah Pembangunan yang mempunyai fungsi primer dan sekunder
masing-masing, yaitu :
SWP

Fungsi Primer

Fungsi Sekunder

SWP I
1. Karanganyar
(Pusat SWP)

Pemerintahan

Pendidikan

Pelayanan Jasa

Perdagangan

2. Mojogedang

Perhubungan
Kesehatan

SWP 2
1. Karangpandan

Pertanian
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(Pusat SWP)

Hutan Produksi

Pengolahan

2. Matesih

Pendidikan

3. Kerjo

Perumahan

Medium

Density
SWP 3
1. Tawangmangu
(Pusat SWP)
2. Jenawi

Pariwisata

Perhubungan

Hutan Lindung

Perdagangan

Pertanian

Perumahan

3. Ngargoyoso

Low

Density

4. Jatiyoso
SWP 4
1. Jaten

(Pusat Perumahan

SWP)

High Pendidikan

Density

2. Tasikmadu

Pelayanan Jasa

Agro Industri

SWP 5
1. Jumantono
(Pusat SWP)
2. Jumapolo

Hutan Produksi

Perumahan

Pertambangan

Density

Perkebunan

Perhubungan

3. Jatipuro

Medium

Perdagangan

SWP 6
1. Kebak

Kramat Industri

Kesehatan

(Pusat SWP)

Perhubungan

2. Gondangrejo

Perumahan

Medium

Density
SWP 7
Colomadu

Perumahan

High Perdagangan

Density

Perkantoran

Pelayanan dan Jasa

Hunian

Tabel III.4. Pembagian Satuan Wilayah Pembangunan Kabupaten Karanganyar
Sumber : www.karanganyarkab.go.id
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BAB IV
EDUTAINMENT CENTER YANG DIRENCANAKAN
Bab ini mengemukakan mengenai bangunan edutainment center sebagai
sarana pengembangan kreativitas anak dengan pendekatan arsitektur perilaku.

IV.1. Pengertian
Edutainment center merupakan wadah khusus bagi anak-anak yang
menerapkan konsep bermain sambil belajar (fun learning) dan didukung
fasilitas penunjang yang bertujuan membantu pengembangan diri anakanak. Edutainment center ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi
anak sehingga turut mendukung tumbuh kembang anak. Selain itu,
pengaplikasian konsep bermain sambil belajar diharapkan mampu
menjadikan aktivitas belajar terasa menarik karena penyampaiannya
dilakukan melalui metode bermain yang sesuai dengan hakikat anak yang
gemar bermain.
Edutainment center ini menampung berbagai macam jenis sarana
baik indoor maupun outdoor yang mengusung esensi pembelajaran.
Keberadaan edutainment center ini diharapkan dapat membantu anak-anak
agar menjadi pribadi yang memiliki jasmani yang kuat, kecerdasan
maksimal,

serta

mampu

bersosialisasi

dengan

baik

terhadap

lingkungannya.
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IV.2. Tujuan
Edutainment center merupakan sebuah kawasan yang memfasilitasi
perkembangan dunia anak. Bangunan ini merupakan sebuah wadah yang
ditujukan untuk sentra kegiatan bermain anak, sebagai wadah menuangkan
ekspresi

bagi

anak

melalui

kegiatan

bermain,

pengenalan

dan

pengembangan minat bakat, serta pengembangan kreativitasnya.
Tujuan didirikannya edutainment center ini antara lain :
a.

Merencanakan dan merancang fasilitas bermain yang mampu
menampung aktivitas anak dalam bermain dengan aman, nyaman, dan
berdasar pada karakteristik perilaku anak sehingga potensi anak dapat
digali dengan optimal.

b.

Mengupayakan lingkungan yang menunjang kegiatan bermain anak.

c.

Menghasilkan suasana rekreatif dengan menggunakan unsur-unsur
alam.

IV.3. Peran
Peran edutainment center dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai
berikut :
 Aspek Perkembangan Anak
Keberadaan edutainment center ini mempunyai peranan yang
cukup besar dalam dunia perkembangan anak, karena edutainment
center :
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Merupakan sentra kegiatan anak sebagai wadah menuangkan
ekspresi dan kreativitas bagi anak melalui kegiatan bermain.

b.

Mendukung aspek perkembangan anak dengan terakomodirnya
kreativitas dan ekspresi anak.

c.

Mendukung terciptanya generasi penerus yang berkualitas.

 Aspek Sosial
a.

Meningkatkan interaksi anak dengan anak yang lain serta anak
dengan lingkungan.

b.

Menumbuhkan

kesadaran

masyarakat

untuk

memberikan

perhatian terhadap dunia anak.
c.

Melengkapi fasilitas sosial yang dibutuhkan masyarakat.

 Aspek Ekonomi
a.

Meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung perkembangan
kota.

b.

Menciptakan kegiatan ekonomi bagi masyarakat setempat.

IV.4. Kegiatan
IV.4.1. Macam Kegiatan
Kegiatan dalam edutainment center dapat dikelompokkan
menjadi :
 Kegiatan Bermain dan Belajar
Kegiatan bermain dan belajar dibedakan berdasarkan
kelompok usia, dimulai dari usia balita, usia prasekolah,
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sampai usia sekolah. Secara umum, kegiatan ini dibagi menjadi
dua, yaitu :
a.

Bermain Aktif
Bermain aktif meliputi kegiatan yang melibatkan
banyak aktivitas atau gerakan tubuh. Bermain jenis ini
dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu :
•

Bermain Fisik
Merupakan kegiatan bermain yang berkaitan
dengan upaya pengembangan aspek motorik anak,
misalnya berlari, melompat, memanjat, dan berayun.
Kegiatan ini diwadahi dengan adanya playground
yang menyediakan beragam permainan seperti rumah
pohon,

ayunan,

papan

luncur,

jungkat-jungkit,

terowongan, dan sebagainya.
Untuk usia balita, bermain fisik ini terdapat di
dalam ruangan/indoor, di mana ia dapat menjelajah
ruang dengan berjalan atau merangkak dalam ruangan
atau terowongan. Sedangkan untuk usia prasekolah
atau sekolah, permainan ini terdapat di luar ruangan.
Hal ini juga berfungsi untuk mengembangkan
kecerdasan intrapersonal dan natural anak.
•

Bermain Kreatif
Merupakan kegiatan bermain yang berkaitan
dengan
pengembangan
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menyusun balok, bermain dengan lilin atau pasir, dan
sebagainya. Permainan ini diwadahi dalam indoor
playground.
•

Bermain Imajinatif
Merupakan kegiatan bermain yang menyertakan
fantasi anak, misalnya bermain sandiwara. Hal ini
menjadikan anak dapat mengembangkan imajinasi
dengan peran yang berbeda-beda. Permainan ini juga
terdapat dalam indoor playground.

•

Bermain Manipulasi
Merupakan kegiatan bermain yang menggunakan
alat tertentu, seperti gunting, lem, kertas, dan
sebagainya.

Permainan

ini

bertujuan

untuk

mengembangkan kemampuan khusus anak. Bermain
manipulasi juga diwadahi dalam indoor playground.
b.

Bermain Pasif
Bermain pasif meliputi kegiatan dengan mengikuti
pola atau aturan yang datang dari luar diri anak, misalnya
membaca. Dalam edutainment center ini, bermain jenis ini
antara lain :
•

Melihat instalasi/peraga
Instalasi/peraga yang disediakan berupa alat-alat
yang dapat dilihat ataupun dicoba secara langsung
oleh pengunjung edutainment center. Peraga ini
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bertujuan agar pengunjung, terutama anak-anak, dapat
melihat,

membaca,

bahkan

merasakan

sendiri

bagaimana sesuatu dapat terjadi beserta proses
terjadinya. Hal ini dapat memancing rasa ingin tahu
anak sehingga ia dapat bereksplorasi. Instalasi/peraga
yang disediakan antara lain sebagai berikut :
•

Bidang fisika :
1) Panas  Menjelaskan perpindahan panas
baik secara konveksi, konduksi, maupun
radiasi.
2) Energi  Panel-panel yang memberikan
informasi

mengenai

bermacam-macam

energi beserta aplikasinya.
3) Gaya  Peraga pengungkit/tuas, kereta
luncur (untuk menjelaskan prinsip gaya
gesek).
4) Tekanan  Peraga kursi paku.
5) Momentum  Mesin momentum.
6) Getaran dan gelombang  Peraga cincin
resonansi,

senar

vibrasi,

gelombang

transversal, efek Doppler, dll.
7) Listrik dan magnet  Peraga hukum ohm,
halilintar, generator pedal, generator van de
graff, dll.
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8) Fluida Menjelaskan tentang hukum fluida
dan sifat-sifat air.
9) Optik  Menjelaskan sifat-sifat optik,
cahaya, lensa, dll.
•

Bidang kimia :
1) Tabel sistem periodik
2) Proses

penguapan,

pembekuan,

pengembunan, dll
3) Proses perkaratan logam
4) Panel-panel informasi kimia organik dan
anorganik
•

Bidang biologi :
1) Tulang manusia
2) Mekanisme proses biologis (pernapasan,
pencernaan, dll)
3) Rantai makanan, ekosistem, dan populasi

•

Bidang matematika :
1) Bentuk-bentuk geometri, baik 2 dimensi
maupun 3 dimensi
2) Segitiga pythagoras

•

Melihat pameran
Pameran yang disajikan yaitu pameran inovasi
anak bangsa. Dengan melihat karya yang ada,
diharapkan dapat memacu kreativitas dan rasa ingin
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tahu pada diri anak untuk dapat menciptakan suatu
inovasi.
•

Membaca
Kegiatan ini diwadahi dengan adanya ruang
perpustakaan yang disesuaikan dengan antropometri
anak-anak. Ruang perpustakaan berisi bermacammacam buku, antara lain :
1) Buku cerita anak bergambar
2) Buku cerita rakyat
3) Buku ilmu pengetahuan dan teknologi
4) Ensiklopedia

 Kegiatan Minat Bakat
Kegiatan ini berfungsi untuk mengembangkan potensi
anak sesuai minat dan bakatnya. Dalam kelompok kegiatan ini,
anak dapat mencoba dan bereksplorasi dengan sesuatu yang
menarik perhatiannya. Kegiatan tersebut antara lain :
a.

Membuat Karya
Kegiatan ini diwadahi dalam ruang semi outdoor.
Dengan begitu, anak dapat mencari ide dari alam
sekitarnya. Kegiatan tersebut antara lain :
•

Clay Creation
Kata clay dalam arti sesungguhnya adalah tanah
liat. Akan tetapi, selain terbuat dari tanah liat, clay
juga ada yang terbuat dari bermacam-macam bahan
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yang adonannya memiliki sifat seperti clay (liat dan
dapat dibentuk). Bahan yang biasa dipakai untuk
kerajinan clay terbuat dari campuran tepung terigu,
pengawet kue, dan lem. Hasil kerajinan ini dapat
dijadikan hiasan rumah atau kado.

Gambar IV.1. Boneka dari Clay
Gambar IV.2. Binatang dari Clay
Sumber : www.craftnclub.blogspot.com Sumber : www.craftnclub.blogspot.com

Di edutainment center ini anak-anak diajarkan
cara membuat kreasi dari bahan clay selama kurang
lebih 2 jam dan hasilnya dapat dibawa pulang.
•

Flannel Creation
Kain

flanel

dapat

dijadikan

bahan

untuk

berkreasi, diantaranya membuat gantungan kunci,
gantungan handphone, dompet, tempat tisu, toples
kue, dan lain sebagainya.
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Gambar IV.3. Boneka dari Flanel
Sumber : www.google.com

Gambar IV.4. Binatang dari Flanel
Sumber : www.google.com

Seperti halnya clay, anak-anak diajarkan cara
membuat kreasi dari kain flanel selama kurang lebih 2
jam dan hasilnya dapat dibawa pulang.
•

Membatik
Batik merupakan kekayaan budaya Indonesia.
Oleh karena itu, sudah seharusnya anak Indonesia
mengenal dan mencintai batik. Di edutainment center
ini, anak-anak diperkenalkan berbagai macam motif
batik Indonesia serta cara membuat batik khususnya
dengan canting.

Gambar IV.5. Belajar Membatik Dengan Canting
Sumber : www.tamanbudaya.co.id
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Selama kurang lebih 2 jam anak-anak belajar
membuat

batik

kemudian

diperbolehkan

untuk

membawa hasil karyanya pulang.

b.

•

Membuat patung

•

Membuat kerajinan gerabah

Bakat Seni
Kegiatan ini diwadahi dalam ruang indoor dan semi
outdoor, meliputi :
•

Seni Lukis
Sejak kecil anak-anak suka mencorat-coret dinding
dengan spidol, crayon, dan lain sebagainya. Hal ini
dapat disalurkan dengan melukis di media yang
seharusnya, seperti kertas, kain, atau canvas.

Gambar IV.6. Melukis
Sumber : www.tamanbudaya.co.id

•

Seni Tari
Indonesia memiliki berbagai macam tarian. Di
edutainment center ini, anak-anak diajak mengenal
dan belajar menari tradisional, khususnya tarian dari
daerahcommit
Jawa Tengah.
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 Kegiatan Eksplorasi Alam
Kegiatan ini berfungsi untuk mengembangkan kecerdasan
natural anak. Anak juga dapat diajarkan untuk peka dan peduli
terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini sangat penting untuk
kelangsungan hidupnya kelak, mengingat keadaan alam yang
saat ini mulai terancam kepunahannya. Kegiatan eksplorasi
alam terdiri dari :
a.

Bike Track
Merupakan suatu rute jalan khusus sepeda di dalam
edutainment center ini. Anak-anak dapat menyewa sepeda,
baik single maupun sepeda tandem, dan kemudian
menaikinya untuk berkeliling edutainment center.

b.

Plant Area
Merupakan tempat di mana anak dapat melihat serta
belajar mengenai berbagai macam tanaman dan cara
menanamnya. Terdapat berbagai tanaman, antara lain :
- Strawberry
- Apel
- Anggrek
- Anthurium

Hawa dingin yang sejuk dan adanya pemandangan
gunung dapat membuat anak menikmati lingkungan dan
kegiatan berkebunnya. Anak juga dapat diajarkan untuk
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menjaga lingkungan, contohnya dengan tidak membuang
sampah sembarangan, jika ingin lingkungannya sehat dan
nyaman seperti itu. Kegiatan ini diharapkan dapat
membuat anak menjadi lebih peka dan mencintai alam.
c.

Zoo Area
Selain tanaman, anak juga harus diajarkan untuk
mencintai binatang dan habitatnya. Oleh karena itu, di
edutainment center ini juga terdapat tempat di mana anak
dapat melihat serta belajar bagaimana cara merawat
binatang, seperti :
- Kelinci
- Hamster
- Kuda
- Berbagai jenis burung

Di sini mereka dapat berinteraksi secara langsung
dengan binatang yang ada, misalnya memberi makan,
memegang, bahkan menggendong. Dengan mengetahui
bagaimana cara merawat dan memperlakukan binatang,
diharapkan anak-anak menjadi lebih mencintai sesama
makhluk hidup sehingga dapat melestarikan kelangsungan
hidup binatang yang ada di bumi.
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d.

Outbound Area
Outbound adalah kegiatan pelatihan di luar ruangan
atau di alam terbuka. Bentuk kegiatannya berupa simulasi
kehidupan melalui permainan-permanan yang kreatif,
rekreatif, dan edukatif, baik secara individual maupun
kelompok, dengan tujuan untuk pengembangan diri
(personal

development)

maupun

kelompok

(team

development). Adanya outbound dalam edutainment
center ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengunjung,
antara lain :
- Belajar beradaptasi dengan alam dan lingkungan
- Mengembangkan kemandirian
- Melatih keseimbangan olah gerak tubuh (syaraf
motorik)
- Sarana melepas rasa takut
- Sarana memupuk rasa percaya diri dalam menghadapi
tantangan atau mengambil resiko
- Menumbuhkan sikap mental yang kuat
- Menanamkan sikap kerja sama
- Membentuk rasa tanggung jawab
Outbound dibagi menjadi dua bagian, yakni untuk
anak-anak serta untuk dewasa.
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 Kegiatan Penunjang
a.

Spa dan Salon Bayi dan Anak
Kegiatan spa dibedakan menjadi tiga berdasarkan
kelompok usia, yaitu baby spa, toddler spa, dan kids spa.
Secara umum, spa terdiri dari tiga rangkaian kegiatan,
yaitu berenang, berendam, dan pemijatan. Pertama-tama
bayi/anak berenang dan berendam di bak yang bentuk dan
ukurannya disesuaikan dengan antropometri anak selama
15 menit, kemudian dilanjutkan pemijatan selama 30
menit dengan menggunakan olive oil khusus di ruangan
khusus. Rangkaian kegiatan tersebut memiliki berbagai
manfaat, diantaranya :
•

Melatih gerakan motorik

•

Mencegah gangguan pernafasan

•

Menghasilkan hormon endorfin sebagai pereda nyeri

•

Meningkatkan berat badan

•

Meningkatkan pertumbuhan

•

Meningkatkan daya tahan tubuh

•

Meningkatkan konsentrasi

•

Membuat tidur lebih lelap

•

Memperbaiki pencernaan

•

Memperlancar sirkulasi darah

•

Mendeteksi dini kelainan perkembangan bayi
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Selain spa, bayi/anak juga memerlukan perawatan
tubuh lain seperti di salon. Akan tetapi, diperlukan
perlakuan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik
dan perilaku bayi/anak. Kegiatan salon ini juga dibedakan
berdasarkan kelompok usia, yaitu baby salon, toddler
salon, dan kids salon, serta meliputi kegiatan :

b.

•

Potong rambut (hair cut)

•

Creambath

•

Manicure dan pedicure

•

Facial

Konsultasi Anak
Konsultasi anak dalam edutainment center ini terdiri
atas tiga jenis, yaitu konsultasi tumbuh kembang,
konsultasi psikologi, serta konsultasi gigi. Ketiga jenis
konsultasi ini bertujuan untuk membantu orang tua untuk
mengetahui mengenai seluk-beluk perkembangan anak
serta

cara

mengatasi

berbagai

masalah

dalam

perkembangan anak tersebut.
c.

Melihat pertunjukan/pentas
Kegiatan ini diwadahi dengan adanya amphiteater
yang sekaligus berfungsi sebagai open space dalam
kawasan edutainment center ini.
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d.

Lomba, workshop, seminar, dll
Kegiatan ini diwadahi dalam ruang serbaguna yang
terdapat dalam bangunan penerima.

e.

Istirahat/duduk-duduk
Pengunjung dapat menikmati view yang ada atau
sekedar duduk-duduk saat menunggu sambil mengawasi
anak bermain di rest area yang disediakan dalam kawasan
edutainment center.

f.

Ibadah
Kegiatan ini diwadahi dengan adanya bangunan
mushola.

 Kegiatan Komersial
a.

Belanja

b.

Makan dan minum

c.

Membeli souvenir

 Kegiatan Pengelola
a.

Pengelolaan administratif

b.

Pendampingan

dan

pemberian

informasi

kepada

pengunjung
c.

Pengawasan keamanan bermain pengunjung

 Kegiatan Servis
a.

Perawatan utilitas bangunan, taman, dan area outdoor

b.

Perawatan alat peraga dan permainan
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IV.4.2. Tuntutan Kegiatan
Untuk mewujudkan mekanisme kegiatan dalam edutainment
center sesuai dengan fungsi dan karakteristiknya, maka perlu
diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :
 Sirkulasi
Sesuai dengan fungsinya sebagai bangunan edutainment
center, diperlukan pengaturan sirkulasi yang memenuhi
persyaratan

sehingga

menciptakan

kenyamanan

bagi

pengunjung. Sirkulasi diatur berkesinambungan antara ruang
indoor dan outdoor. Kedua sirkulasi tersebut dibuat dengan
konsep radial, dikarenakan sasaran utama bangunan ini adalah
anak-anak sehingga pembuatan sirkulasinya disesuaikan
dengan perilaku anak. Dengan konsep radial, anak-anak dapat
bebas memilih ke mana ia akan beraktivitas.
 Kenyamanan fisik
Edutainment center sebagai tempat rekreasi harus dapat
memberikan kenyamanan bagi pengunjung baik kenyamanan
termal, visual, maupun audial terkait iklim di mana bangunan
ini berada, yakni tropis lembab. Kenyamanan diterapkan pada
pengolahan fisik bangunan dan penataan elemen luar ruang.
 Keamanan
Keamanan yang dimaksud adalah keamanan pengunjung
pada saat berada dalam kawasan edutainment center, baik dari
alat peraga yang disajikan, permainan yang ada, maupun ruang
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luar, terlebih mengingat sasaran utama bangunan ini adalah
anak-anak. Keamanan terkait dengan penggunaan alat peraga
dan alat bermain meliputi adanya pemandu dan pengawas,
khususnya di area bermain anak dan outbound. Sedangkan
keamanan di luar bangunan dengan adanya pos keamanan dan
penataan taman pada bagian tapak yang memiliki perbedaan
ketinggian kontur.
IV.4.3. Pelaku Kegiatan
Secara umum, pelaku kegiatan di edutainment center terdiri
dari :
 Pengunjung
Pengunjung dapat digolongkan berdasarkan :
 Kuantitas
1) Ditinjau dari jumlah pengunjung :
•

Perorangan
Merupakan pengunjung yang datang dan
melakukan aktivitas sendiri.

•

Keluarga
Merupakan

kumpulan

pengunjung

yang

mempunyai hubungan keluarga, baik skala kecil
(ayah, ibu, anak) maupun skala besar (kerabat).
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•

Kelompok
Merupakan

kumpulan

pengunjung

yang

datang bersama-sama dengan jumlah lebih dari
dua orang.
2) Ditinjau dari latar belakang :
•

Pelajar (anak sekolah dan mahasiswa)

•

Masyarakat umum (domestik dan mancanegara)

3) Ditinjau dari segi umur :
•

Anak-anak

•

Remaja

•

Dewasa

 Karakteristik berdasarkan usia
a.

Anak-anak (12 tahun ke bawah)
-

Kriteria edukatif :
Senang dengan hal-hal imajinatif, bermain.

-

Kriteria rekreatif :
Akan

memperoleh

kegembiraan

dengan

mengaktifkan tubuh seperti berlari dan bermain
dengan alat. Mainan merupakan alat yang dapat
menimbulkan

rasa

senang

bila

mereka

menggunakannya.
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b.

Remaja (13-19 tahun)
-

Kriteria edukatif :
Tetap senang dengan hal-hal yang sedikit
imajinatif, cenderung lebih ingin tahu, dan senang
dengan hal-hal yang berbau praktek.

-

Kriteria rekreatif :
Lebih memilih jenis rekreasi di mana mereka
menemukan dinamika untuk mengembangkan
kreativitas, tertarik pada aktivitas fisik seperti
olahraga, seni, dan sosial.

c.

Dewasa (20 tahun ke atas)
-

Kriteria edukatif :
Lebih cenderung banyak berfikir, menggali
ilmu pengetahuan dari buku dan mengembangkan
apa yang sudah ada. Tertarik pada hal-hal yang
bersifat logika dan mempunyai dalil beserta
eksperimen

yang

jelas

dan

dapat

dipertanggungjawabkan.
-

Kriteria rekreatif :
Cenderung tidak aktif. Hiburan diperoleh
dari program televisi, membaca buku, dan
sebagainya. Rekreasi yang dinikmati bersifat
keindahan

seperti

museum,

galeri,

dan

sebagainya.
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 Pengelola
Pengelola merupakan semua pihak yang mengatur dan
terlibat dalam proses pengoperasian dan pengelolaan bangunan
setiap

harinya.

Berdasarkan

tugas

dan

wewenangnya,

pengelola dibedakan menjadi :
a.

Direktur
Merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap
seluruh kegiatan yang diwadahi dalam edutainment center.

b.

Manager
Merupakan pihak yang bertugas mengatur dan
menyusun rencana kegiatan di edutainment center dan
bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan
dengan pengelolaan.

c.

Bagian operasional
Merupakan pihak yang bertugas dalam pengadaan,
penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana dan
prasarana di edutainment center.

d.

Bagian administrasi
Merupakan pihak yang bertugas dalam
segala hal

yang berhubungan

dengan

mengatur
administrasi

edutainment center.
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e.

Bagian keuangan
Merupakan pihak yang bertugas dalam
segala

hal

yang

berhubungan

mengatur

dengan

keuangan

Merupakan pihak yang bertugas dalam

mengatur

edutainment center.
f.

Bagian HRD

segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja (SDM)
dalam edutainment center.
g.

Bagian humas
Merupakan pihak yang bertugas dalam

mengatur

segala hal yang berhubungan dengan hubungan intern dan
ekstern edutainment center.
h.

Bagian marketing
Merupakan pihak yang bertugas dalam
segala

hal

yang

berhubungan

dengan

mengatur
pemasaran

edutainment center.
i.

Tenaga pendukung
Meliputi security, cleaning service, dan karyawan lain
(resepsionis, petugas loket, pengawas, dan sebagainya).

commit to user

IV - 103

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Berikut adalah bagan struktur organisasi pengelola :

Skema IV.1. Struktur Organisasi Pengelola
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

IV.5. Perencanaan Edutainment Center
IV.5.1. Kriteria Lokasi dan Site
Kriteria lokasi dan site yang direncanakan untuk edutainment
center ini adalah yang berada pada daerah rekreasi sesuai dengan
peraturan daerah setempat yang berlaku serta mempunyai view
maupun suasana alami yang menarik.
IV.5.2. Perencanaan Desain Bangunan
Edutainment center sebagai tempat belajar, bermain, dan
rekreasi memiliki fungsi berbeda yang secara keseluruhan
dikemas sebagai konsep pembelajaran. Oleh karena itu,
diperlukan pembagian zona yang masing-masing terpisah
berdasarkan kelompok kegiatan. Pemisahan zona-zona tersebut
dapat diaplikasikan dalam beberapa aspek, yaitu :
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Penataan ruang
Ruang-ruang dalam edutainment center ini ditata dan
dibedakan berdasarkan kelompok kegiatan sejenis, sehingga
mempunyai konsep bangunan bermassa majemuk.
Ruang

bermain

pasif

indoor

seperti

ruang

instalasi/peraga dan ruang pameran direncanakan berupa
ruangan besar dengan sedikit sekat sebagai pembatas zona
setiap tema yang diwadahi.
Ruang-ruang indoor direncanakan memiliki banyak
bukaan sehingga menciptakan hubungan dengan ruang luar
yang didominasi oleh ruang hijau. Hal ini dimaksudkan agar
penghawaan dan pencahayaan alami dapat maksimal,
mengingat letaknya yang berada di iklim tropis lembab dan
memiliki suasana alami yang sejuk.
b.

Sirkulasi
Sirkulasi dimaksudkan untuk menghubungkan massamassa yang menyebar dalam edutainment center. Sirkulasi
direncanakan

menggunakan

jalan

setapak

untuk

mempermudah pengenalan alur sirkulasi. Selain itu, terdapat
pula bike track yang ditujukan untuk pengunjung yang ingin
berkeliling menggunakan sepeda yang telah disediakan.
Edutainment center ini mempunyai sasaran utama anakanak. Oleh karena itu, bangunan ini direncanakan dengan
meminimalkan adanya bangunan bertingkat, sehingga tidak
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terdapat sirkulasi vertikal. Keberadaan kontur diatasi dengan
beberapa anak tangga maupun ramp yang landai, mengingat
keamanan dan keselamatan pengunjung, terutama anak-anak.
c.

Desain material dan fasad bangunan
Edutainment center ini merupakan bangunan yang
mewadahi kegiatan belajar dan bermain anak-anak. Oleh
karena itu, desain bangunan yang direncanakan mempunyai
bentuk yang dinamis sehingga dapat menimbulkan kreativitas
anak.
Kriteria desain yang diperhatikan antara lain :
•

Penempatan entrance yang jelas.

•

Kemudahan akses menuju dan keluar bangunan.

•

Bentuk, tampilan, serta tata letak yang dinamis.

•

Material sesuai dan aman bagi anak-anak.

Desain fasad dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :
•

Atap
Desain atap menggunakan atap beton (dak) dengan
variasi bentuk. Selain itu, terdapat pula roof garden di
beberapa bagian sebagai penambah nuansa alam dan
penyesuaian terhadap iklim.

•

Dinding
Desain dinding menggunakan material batu bata
yang diplester
variasi batu alam. Dinding didesain
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memiliki banyak bukaan, mengingat lokasinya yang
mempunyai hawa yang sejuk serta view yang menarik
dan alami.
Untuk perlindungan dari sinar matahari, digunakan
secondary skin sebagai shading. Secondary skin yang
digunakan berupa pergola dengan tanaman rambat
sepanjang jalan setapak di dalam site serta penggunaan
kisi-kisi pada bangunan.
•

Lantai
Lantai merupakan media paling utama untuk
berjalan, sesuai dengan karakteristik pengguna yang
didominasi oleh anak-anak. Oleh karena itu, material
yang dipakai berasal dari bahan yang tidak licin dan
tidak mudah kotor, seperti parket kayu dan keramik
bertekstur kasar.

d.

Pencahayaan dan penghawaan
Pencahayaan dan penghawaan merupakan syarat utama
kenyamanan ruang. Bangunan ini direncanakan berada di
lokasi yang mempunyai suasana alami yang sejuk. Oleh
karena itu, dalam desain digunakan pencahayaan dan
penghawaan alami secara maksimal. Sedangkan pencahayaan
dan

penghawaan

buatan

digunakan

sesuai

dengan

kebutuhannya.
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BAB V
ANALISIS PENDEKATAN
KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
Bab ini mengemukakan analisis terhadap permasalahan yang ada sebagai
langkah awal untuk memperoleh rumusan program konsep perencanaan dan
perancangan edutainment center.

V.1. Analisis Mikro
V.1.1. Analisis Pelaku Kegiatan
Pengelompokan

pelaku

kegiatan

bertujuan

untuk

mempertimbangkan jenis kegiatan dan fasilitas yang diwadahi dalam
edutainment center. Pelaku dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
a.

Pengunjung
Pengunjung dikelompokkan berdasarkan pertimbangan :
•

Usia

•

Karakteristik

•

Tujuan datang
Secara umum, pengunjung dapat dibedakan menjadi :

Usia

Karakteristik

Anak-anak Senang

dengan

(0-12

imajinatif, bermain.

tahun)

Memperoleh
dengan

Tujuan
hal-hal Bermain dan belajar (aktif
dan

pasif),

mengamati

kegembiraan lingkungan sekitar

mengaktifkan tubuh
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seperti

berlari

dan

bermain

dengan alat. Mainan merupakan
alat yang dapat menimbulkan
rasa

senang

bila

mereka

menggunakannya.
Remaja

Tetap senang dengan hal-hal Mencoba

(13-19

yang

tahun)

cenderung lebih ingin tahu, dan

sedikit

sesuatu

yang

imajinatif, baru, mencari hiburan

senang dengan hal-hal yang
berbau praktek.
Lebih memilih jenis rekreasi di
mana

mereka

menemukan

dinamika

untuk

mengembangkan
tertarik

pada

kreativitas,
aktivitas

fisik

seperti olahraga, seni, dan sosial.
Dewasa

Lebih

cenderung

(20 tahun berfikir,
ke atas)

banyak Menemani anak, mencari

menggali

pengetahuan

dari

ilmu hiburan

buku

dan

mengembangkan apa yang sudah
ada. Tertarik pada hal-hal yang
bersifat logika dan mempunyai
dalil beserta eksperimen yang
jelas

dan

dapat

dipertanggungjawabkan.
Cenderung tidak aktif. Hiburan
diperoleh dari program televisi,
membaca buku, dan sebagainya.
Rekreasi yang dinikmati bersifat
keindahan

seperti

museum,

galeri, dan sebagainya.
Tabel
V.1.toPengelompokan
Pengunjung
commit
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Pengelola
Pengelola dikelompokkan berdasarkan pertimbangan :
•

Bidang yang dikelola

•

Tugas pengelolaan
Pengelola dibedakan menjadi :
Bidang

Tugas

Direktur

Bertanggung jawab atas edutainment center

Manager

Bertanggung

jawab

atas

pengelolaan

edutainment center
Operasional

Pengelolaan sarana dan prasarana

Administrasi

Pengelolaan administrasi

Keuangan

Pengelolaan keuangan

HRD

Pengelolaan SDM

Humas

Mengurus hubungan intern dan ekstern

Marketing

Mengurus pemasaran

Servis

Pemeliharaan sarana dan prasarana
Tabel V.2. Pengelompokan Pengelola
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

V.1.2. Analisis Jenis Kegiatan
Analisis

jenis

kegiatan

dilakukan

untuk

menghasilkan

pengelompokan ruang sebagai dasar penataan massa bangunan. Jenis
kegiatan pada edutainment center antara lain :
a.

Berdasarkan Kelompok Usia
Berdasarkan data perkembangan anak menurut usia pada
tabel II.1 – II. 10 (halaman II-14 sampai II-26), dapat ditentukan
jenis kegiatan untuk anak sesuai dengan kelompok usianya,
yaitu :
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-

Kegiatan Kelompok Usia Bayi/Infant (1 bulan – 1 tahun)

Gambar V.1. Kegiatan Berendam
Gambar V.2. Pemijatan Bayi
Sumber : www.chairankata.blogspot.com Sumber : www.chairankata.blogspot.com

Kegiatan untuk kelompok usia ini meliputi kegiatan
yang berfungsi merangsang kemampuan motorik dan untuk
optimalisasi tumbuh kembangnya. Meski begitu, kegiatan
ini dilakukan dengan mengikuti keinginan bayi dan tidak
memaksanya. Kegiatan tersebut yaitu spa bayi yang
mencakup kegiatan berenang, berendam, dan pemijatan,
serta salon bayi yang mencakup potong rambut, creambath,
manicure, pedicure, dan facial.

-

Kegiatan Kelompok Usia Balita/Toddler (1 – 3 tahun)
Kegiatan untuk kelompok usia ini meliputi :
•

Kegiatan relaksasi/perawatan diri
Kegiatan ini bertujuan merangsang kemampuan
motorik dan optimalisasi tumbuh kembang anak,
meliputi toddler spa dan toddler salon.
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Gambar V.3. Kegiatan Potong Rambut
Sumber : www.foto.detik.com

•

Kegiatan bermain dan belajar
Bermain untuk anak usia ini meliputi permainanpermainan mengenal warna, bentuk, ukuran, serta
bermain permainan imajinatif. Selain itu, anak usia ini
juga suka menjelajah ruang dengan merangkak atau
berjalan,

belajar

menggambar,

mewarmai,

menggunting, melipat, serta bermain drama sederhana
misalnya dengan boneka tangan.

-

Kegiatan Kelompok Usia Prasekolah/Pre-school (4 – 5
tahun)
Kegiatan untuk kelompok usia ini meliputi :
•

Kegiatan relaksasi/perawatan diri
Kegiatan ini bertujuan merangsang kemampuan
motorik dan optimalisasi tumbuh kembang anak,
meliputi kids spa dan kids salon.
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Gambar V.4. Choco Bath
Sumber : www.bubblenme.com

•

Kegiatan bermain dan belajar
Bermain untuk anak usia ini terbagi menjadi dua,
yaitu indoor dan outdoor. Bermain indoor meliputi
kegiatan yang menggunakan media seperti papan,
kartu, angka, huruf, bermain puzzle, musik, drama
sederhana, dan menari. Sedangkan bermain outdoor
meliputi kegiatan yang lebih mengembangkan fisik dan
motorik seperti memanjat dan menjelajah.

•

Kegiatan eksplorasi alam
Kegiatan

ini

berfungsi

untuk

merangsang

kecerdasan natural anak, melatih anak mencintai
makhluk

hidup

pengalaman

di

anak

sekitarnya,

dalam

serta

bereksperimen

memberi
dengan

lingkungannya. Meliputi plant area yang memiliki
bermacam-macam tanaman serta zoo area yang
memiliki berbagai jenis hewan.
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-

Kegiatan Kelompok Usia Sekolah/School Age (6 – 12
tahun)
Kegiatan untuk kelompok usia ini meliputi :
•

Kegiatan relaksasi
Kegiatan ini bertujuan merangsang kemampuan
motorik dan optimalisasi tumbuh kembang anak,
meliputi kids spa dan kids salon.

•

Kegiatan bermain dan belajar
Seperti kelompok usia sebelumnya, bermain untuk
anak usia ini juga terbagi menjadi dua, yaitu indoor dan
outdoor. Bermain indoor sendiri terbagi lagi menjadi
dua, yaitu bermain aktif dan bermain pasif.
Bermain aktif meliputi permainan konstruktif,
permainan

imajinatif,

menggunting,

menempel,

mewarnai, serta permainan sains sederhana. Sedangkan
bermain

pasif

meliputi

kegiatan

melihat

instalasi/peraga, melihat pameran, dan membaca buku.
Bermain outdoor meliputi kegiatan yang lebih
mengembangkan fisik dan motorik seperti memanjat
dan menjelajah. Bermain outdoor juga berfungsi untuk
merangsang kecerdasan intrapersonal anak dengan
bersosialisasi bersama teman sebayanya.
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Gambar V.5. Bermain Outdoor
Sumber : www.tamanbudaya.co.id

•

Kegiatan minat bakat
Usia sekolah merupakan usia yang bagus untuk
mengembangkan potensi anak. Pada usia ini hendaknya
orang tua mengerti dan dapat memaksimalkan apa yang
menjadi potensi anak berdasarkan minat dan bakatnya.
Kegiatan minat bakat meliputi belajar memasak,
bermain peran, bermain komputer, belajar membuat
karya atau kerajinan dari bahan clay, flanel, atau
gerabah, belajar membatik, membuat patung, melukis,
dan menari.

•

Kegiatan eksplorasi alam
Kegiatan

ini

berfungsi

untuk

merangsang

kecerdasan natural anak, melatih anak mencintai
makhluk

hidup

pengalaman

anak

di

sekitarnya,

dalam

serta

bereksperimen

memberi
dengan

lingkungannya. Meliputi plant area yang memiliki
commit to user
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memiliki berbagai jenis hewan. Selain itu, terdapat pula
bike track di mana anak dapat bersepeda mengelilingi
area edutainment center, serta outbound anak yang
mempunyai

banyak

manfaat,

seperti

melatih

keberanian, percaya diri, dan sebagainya.

Gambar V.6. Outbound Anak
Sumber : www.tamanbudaya.co.id

-

Kegiatan Kelompok Usia Remaja (13 – 19 tahun)
Kelompok usia ini bisa datang sendiri, bersama
keluarga,

maupun

bersama

guru

dan

teman-teman

sekolahnya. Bermain pada usia ini terbagi menjadi dua,
yaitu bermain aktif dan bermain pasif. Bermain aktif
meliputi plant area, zoo area, dan outbound area.
Sedangkan bermain pasif meliputi melihat instalasi/peraga,
melihat pameran, dan melihat pertunjukan.
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Gambar V.7. Menggendong Kelinci
Sumber : www.tamanbudaya.co.id

-

Kegiatan Kelompok Usia Dewasa (20 tahun ke atas)
Kelompok usia ini mempunyai beberapa tujuan datang
ke edutainment center. Ada yang memang untuk rekreasi,
serta ada yang datang dengan tujuan khusus ataupun untuk
menemani anaknya bermain. Kegiatan untuk rekreasi
meliputi

melihat

instalasi/peraga,

melihat

pameran,

membaca buku, bereksplorasi di plant area dan zoo area,
serta mengikuti kegiatan outbound.

Gambar V.8. Paint Ball
Sumber : www.tamanbudaya.co.id
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Berdasarkan Kelompok Fungsi Sejenis
-

Kegiatan Penerima
Kelompok

kegiatan

ini

meliputi

kegiatan

yang

berhubungan dengan penerimaan pengunjung, seperti lobby,
loket, resepsionis, dan front office.
-

Kegiatan Utama
Kegiatan utama terdiri dari kegiatan-kegiatan yang
dilakukan dalam edutainment center, di mana pengunjung
khususnya anak-anak dapat belajar sekaligus bermain.
Kegiatan ini meliputi :

-

•

Kegiatan bermain dan belajar

•

Kegiatan minat bakat

•

Kegiatan eksplorasi alam

Kegiatan Penunjang
Kelompok kegiatan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang
mendukung fungsi edutainment center sebagai sarana
pengembangan kreativitas anak, termasuk di dalamnya
fasilitas-fasilitas umum seperti rest area dan mushola.

-

Kegiatan Komersial
Kelompok kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan
yang diwadahi dalam ruang yang dibuat untuk tujuan
komersial, seperti cafe, minimarket, dan stand souvenir.
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-

Kegiatan Pengelola dan Servis
Kegiatan ini meliputi kegiatan pengelolaan edutainment
center sesuai dengan bagian dan bidangnya masing-masing.

V.1.3. Analisis Pola Hubungan Kegiatan
 Dasar pertimbangan :
•

Pelaku kegiatan

•

Macam kegiatan

•

Alur kegiatan
Berikut analisis pola kegiatan ruang secara keseluruhan :

Skema V.1. Pola Kegiatan Keseluruhan
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

 Pola Kegiatan Pengunjung

Skema V.2. Pola Kegiatan Pengunjung
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 Pola Kegiatan Pengelola

Skema V.3. Pola Kegiatan Pengelola
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

 Pola Kegiatan Servis

Skema V.4. Pola Kegiatan Servis
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

V.1.4. Analisis Pola Hubungan Ruang
 Dasar pertimbangan :
•

Alur kegiatan

•

Keterkaitan antar ruang

 Pola Hubungan Ruang Makro

Skema V.5. Pola Hubungan Ruang Makro
Sumber : Analisis Pribadi, 2011
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 Pola Hubungan Ruang Mikro
a.

Kegiatan Penerima

Skema V.6. Pola Hubungan Ruang Kegiatan Penerima
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

b.

Kegiatan Bermain dan Belajar

Skema V.7. Pola Hubungan Ruang Kegiatan Bermain dan Belajar
Sumber : Analisis Pribadi, 2011
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c.

Kegiatan Minat Bakat

Skema V.8. Pola Hubungan Ruang Kegiatan Minat Bakat
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

d.

Kegiatan Eksplorasi Alam

Skema V.9. Pola Hubungan Ruang Kegiatan Eksplorasi Alam
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

e.

Kegiatan Penunjang

to Hubungan
user
Skemacommit
V.10. Pola
Ruang Kegiatan Penunjang
Sumber : Analisis Pribadi, 2011
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V.1.5. Analisis Kebutuhan Ruang
Analisis kebutuhan ruang bertujuan untuk merencanakan ruangruang yang dibutuhkan dalam edutainment center dengan dasar
pertimbangan :
•

Kelompok kegiatan

•

Pelaku kegiatan

a.

Kegiatan Penerima

No.

Kegiatan

Kebutuhan Ruang

1.

Datang

Hall

2.

Informasi

R. Resepsionis
R. Front Office

3.

Membeli tiket

Loket

4.

Mengambil uang

ATM Center

Tabel V.3. Kegiatan dan Kebutuhan Ruang Penerima
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

b.

Kegiatan Bermain dan Belajar

No.
1.

Kegiatan

Pelaku

- Menjelajah, merangkak, Balita/Toddler

Kebutuhan Ruang
Indoor Playground

berjalan
- Mengenal warna, bentuk,
ukuran
- Merangkai
(kalung

benda
dari

manik-

manik, puzzle)
- Bermain
replika/permainan
imajinatif

(kebun
commit to user
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binatang,

mobil,

pesawat, kereta)
- Menggambar

dan

mewarnai
- Menggunting

dan

melipat
- Drama sederhana
2.

- Permainan

papan

dan Pre-school

Indoor Playground

kartu
- Permainan angka, huruf,
dan kata
- Bermain puzzle
- Sains/matematika
sederhana
- Menggunting,
menempel, melipat, dan
mewarnai
- Menganyam
- Melukis
- Bermain musik
- Drama
- Menari
3.

- Menggunting,

School Age

menempel,

Indoor Playground

dan

mewarnai
- Permainan

papan

dan

kartu
- Membuat

bangunan

sederhana

(permainan

konstruktif)

dengan

balok
- Permainan

kertas
dan
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pensil
- Percobaan

sains

sederhana
- Bermain
replika/permainan
imajinatif

(rumah

boneka, kebun binatang,
bahan sains)
4.

- Berjalan dan memanjat

Pre-school

Playground

School Age

Playground

- School Age

R. Instalasi/Peraga

- Bermain bola (basket,
sepak bola mini)
5.

- Memanjat
- Bermain bersama teman
- Bersosialisasi

6.

Melihat instalasi/ peraga

- Remaja
- Dewasa
7.

Melihat pameran

- School Age

R. Pameran

- Remaja
- Dewasa
8.

Membaca buku

- Pre-school

Perpustakaan

- School Age
9.

Bermain komputer

School Age

R. Komputer

10.

Menonton film

R. Studio

11.

Penyimpanan alat

Gudang

12.

Metabolisme

Lavatory

Tabel V.4. Kegiatan dan Kebutuhan Ruang Bermain dan Belajar
Sumber : Analisis Pribadi, 2011
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Kegiatan Minat Bakat

No.
1.

Kegiatan
Belajar

Pelaku

membuat

Kebutuhan Ruang

karya

R. Clay Creation

karya

R. Flannel Creation

dari bahan clay
2.

Belajar

membuat

dari bahan flanel
3.

Belajar membatik

4.

Belajar membuat patung

5.

Belajar membuat kerajinan

R.

gerabah

Gerabah

6.

Belajar melukis

R. Lukis

7.

Belajar menari

R. Tari

School Age

R. Batik
R. Patung
Kerajinan

Tabel V.5. Kegiatan dan Kebutuhan Ruang Minat Bakat
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

d.
No.
1.

Kegiatan Eksplorasi Alam
Kegiatan
Bersepeda

Pelaku

mengelilingi - Pre-school

edutainment center

Kebutuhan Ruang
Bike Track

- School Age
- Remaja
- Dewasa

2.

- Melihat cara menanam

- Pre-school

Plant Area

- Mencoba menanam dan - School Age
memanen tanaman

- Remaja
- Dewasa

3.

- Memberi

makan - Pre-school

binatang

- School Age

- Menggendong binatang

Zoo Area

- Remaja
- Dewasa

4.

Outbound

- School Age
- Remaja
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- Dewasa
5.

Family camp

Camp Area

Tabel V.6. Kegiatan dan Kebutuhan Ruang Eksplorasi Alam
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

e.

Kegiatan Penunjang

No.

Kegiatan

1.

Spa dan Salon Bayi dan Anak

Kebutuhan Ruang
Spa :
- R. Aqua Swim Baby
- R. Bubble Bath
- R. Choco Bath
- R. Massage

Salon :
- Baby Salon
- Toddler Salon
- Kids Salon

R. Baby n Mom
2.

Konsultasi anak

- R. Konsultasi Tumbuh Kembang
- R. Konsultasi Psikologi
- R. Konsultasi Gigi

3.

Pertolongan pertama

Medical Center

4.

Melihat pertunjukan/pentas

Amphiteater

5.

Istirahat/duduk-duduk

Rest Area

6.

Ibadah

Mushola
Tabel V.7. Kegiatan dan Kebutuhan Ruang Penunjang
Sumber : Analisis Pribadi, 2011
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Kegiatan Komersial

No.

Kegiatan

Kebutuhan Ruang

1.

Belanja

Minimarket

2.

Makan dan minum

Café

3.

Membeli souvenir

Stand souvenir

Tabel V.8. Kegiatan dan Kebutuhan Ruang Komersial
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

g.

Kegiatan Pengelola

No.
1.

Kegiatan
Mengelola edutainment center

Kebutuhan Ruang
R. Direktur
R. Manager

2.

Mengelola sarana dan prasarana

R. Divisi Operasional

3.

Mengelola administrasi

R. Divisi Administrasi

4.

Mengelola keuangan

R. Divisi Keuangan

5.

Mengelola SDM

R. Divisi HRD

6.

Mengurus hubungan intern dan ekstern

R. Divisi Humas

7.

Mengurus promosi

R. Divisi Marketing

8.

Rapat

R. Rapat

9.

Menerima tamu

R. Tamu

10.

Absensi, ganti, dan istirahat

R. Karyawan

11.

Menyimpan arsip

R. Arsip

12.

Metabolisme

Lavatory

Tabel V.9. Kegiatan dan Kebutuhan Ruang Pengelola
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

h.

Kegiatan Servis

No.

Kegiatan

Kebutuhan Ruang

1.

Parkir

Tempat Parkir

2.

Keamanan bangunan

Pos Satpam

3.

Menyimpan alat kebersihan
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Mekanikal elektrikal

R. Mekanikal Elektrikal

Tabel V.10. Kegiatan dan Kebutuhan Ruang Servis
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

Berdasarkan sifat kegiatannya dapat dikelompokkan sebagai
berikut :
Sifat Kegiatan

Macam Kegiatan

Publik

Kegiatan Penerima
Kegiatan Bermain dan Belajar
Kegiatan Minat Bakat
Kegiatan Eksplorasi Alam
Kegiatan Penunjang
Kegiatan Komersial

Privat

Kegiatan Pengelola

Servis

Kegiatan Servis
Tabel V.11. Pengelompokan Berdasarkan Sifat Kegiatan
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

V.1.6. Analisis Besaran Ruang
 Dasar perhitungan besaran ruang
•

Kapasitas ruang

•

Kebutuhan furniture dan perlengkapan

•

Sirkulasi

•

Studi ruang dan pengamatan

 Penentuan kapasitas pengguna
Penentuan kapasitas pengguna secara umum dibagi menjadi
dua kategori, yaitu :
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a.

Pengunjung
Secara umum, pengujung dibedakan menjadi pelajar
dan umum yang berasal tidak hanya terbatas pada
Kabupaten Karanganyar, tetapi mencakup seluruh wilayah
Solo Raya, dan tidak menutup kemungkinan dari daerahdaerah lain.
Jumlah pengunjung dapat diasumsikan dengan melihat
obyek sejenis yang sudah ada, seperti Taman Pintar
Yogyakarta. Jumlah pengunjung Taman Pintar Yogyakarta
pada tahun 2010 rata-rata 3.200 orang per hari dan
mencapai 10.500 orang pada akhir minggu 1. Berdasarkan
data tersebut, dapat diasumsikan pengunjung edutainment
center rata-rata 3.000 orang per hari dan 10.000 orang pada
akhir minggu, hari libur, atau pada saat diadakan event
tertentu.

b.

Pengelola
Jumlah pengelola ditentukan dengan menyesuaikan
kebutuhan

tenaga kerja manusia untuk

pengelolaan

edutainment center. Analisis jumlah pengelola berdasarkan
bidang kerja yang direncanakan :
Bidang Kerja

Jumlah

Pengelolaan Umum

4

Operasional

40

Administrasi

10
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Keuangan

10

HRD

10

Humas

10

Marketing

10

Pendukung

6
Total

100

Tabel V.12. Jumlah Pengelola
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

 Penentuan besaran ruang
Analisis

penentuan

besaran

ruang

bertujuan

untuk

memperoleh besaran ruang dalam edutainment center. Standar
besaran ruang mengacu pada :
a.

Neufert Architect Data, Ernest Neufert (NAD)

b.

Time Saver Standard For Building Types, Joseph De Chiara
and John Callendar (TSS)

c.

How to Design & Build Children's Play Equipment, Barbara
Fergusson (HDB)

d.

Asumsi (A)

 Dasar pertimbangan besar sirkulasi ruang
a.

5-10%

: standar minimum

b.

20%

: kebutuhan keleluasaan sirkulasi

c.

30%

: tuntutan kenyamanan fisik

d.

40%

: tuntutan kenyamanan psikologis

e.

50%

: tuntutan spesifik kegiatan

f.

70-100%

: keterkaitan dengan banyak kegiatan yang
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 Besaran ruang
Perhitungan

besaran

ruang

dilakukan

berdasarkan

pengelompokan ruang berdasarkan kegiatan sejenis.
a.

Kegiatan Penerima

Kebutuhan

Kapasitas

Standar

Luas

Ruang

(orang)

(m2 /

(m2)

Flow

Sumber

Flow
(m2)

orang)
Hall

Luas +

100

1

100

40%

140

NAD

Resepsionis

3

2,5

7,5

50%

11.25

A

R. Front Office

6

2,5

15

50%

22.5

A

Loket

4

2,5

10

50%

15

A

ATM center

4

4

16

10%

17,6

A

Jumlah

206,35

Tabel V.13. Besaran Ruang Kegiatan Penerima
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

b.

Kegiatan Bermain dan Belajar

Kebutuhan

Kapasitas

Standar

Luas

Ruang

(orang)

(m2 /

(m2)

Flow

50

1

Sumber

Flow
(m2)

orang)
Indoor

Luas +

50

50%

75

A

500

50%

750

A

Playground
Playground
R. Instalasi/

350

1

350

40%

490

A

100

1

100

40%

140

A

R. Buku

20

5,68

113,

50%

170,4

NAD

R. Baca

50

2,6

6

40%

182

NAD

Peraga
R. Pameran
Perpustakaan :
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R. Komputer

40

1

40

40%

56

A

R. Studio

70

1

70

40%

98

A

16

10%

17,6

A

13,5

NAD

Gudang
Lavatory

6

2,25
Jumlah

1.724,1

Tabel V.14. Besaran Ruang Kegiatan Bermain dan Belajar
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

c.

Kegiatan Minat Bakat

Kebutuhan

Kapasitas

Standar

Luas

Ruang

(orang)

(m2 /

(m2)

Flow

Luas +

Sumber

Flow
(m2)

orang)
R. Clay

50

1

50

50%

75

A

R. Flannel

50

1

50

50%

75

A

R. Batik

50

1

50

50%

75

A

R. Patung

50

1

50

50%

75

A

R. Gerabah

50

1

50

50%

75

A

R. Lukis

50

1

50

50%

75

A

R. Tari

50

1

50

50%

75

A

Jumlah

525

Tabel V.15. Besaran Ruang Kegiatan Minat Bakat
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

d.

Kegiatan Eksplorasi Alam

Kebutuhan
Ruang

Kapasitas
(orang)

Standar
2

(m /
orang)

Luas
2

(m )

Flow

Luas +

Sumber

Flow
(m2)

Plant Area

900

A

Zoo Area

900

A

Outbound

900

A

900

A

Area
Family Camp
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Area
Jumlah

3600

Tabel V.16. Besaran Ruang Kegiatan Eksplorasi Alam
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

e.

Kegiatan Penunjang

Kebutuhan

Kapasitas

Standar

Luas

Ruang

(orang)

(m2 /

(m2)

orang)

Flow

Luas +

Sumber

Flow
(m2)

Spa :
R. Aqua Swim

30

A

15

A

R. Massage

15

A

Salon :

15

A

20

A

20

A

20

A

24

A

15,75

NAD

60

A

60

A

Baby
R. Bubble Bath
R. Choco Bath

Baby Salon
Toddler Salon
Kids Salon
R.

Baby

n

Mom
Lavatory

7

2,25

R. Konsultasi
Anak :
R. Konsultasi
Tumbuh
Kembang
R. Konsultasi
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Psikologi
R. Konsultasi

60

A

Gigi
Medical

60

Center
Amphiteater

400

A

Rest Area

200

A

120

A

18

A

15,75

NAD

Mushola :
R. Sholat
T. Wudhu

2 unit

Lavatory

7

2,25
Jumlah

1168,5

Tabel V.17. Besaran Ruang Kegiatan Penunjang
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

f.

Kegiatan Komersial

Kebutuhan

Kapasitas

Standar

Luas

Ruang

(orang)

(m2 /

(m2)

Flow

Luas +

Sumber

Flow
(m2)

orang)
Minimarket

100

A

Café

600

A

Stand souvenir

150

A

Jumlah

850

Tabel V.18. Besaran Ruang Kegiatan Komersial
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

g.

Kegiatan Pengelola

Kebutuhan

Kapasitas

Standar

Luas

Ruang

(orang)

(m2 /

(m2)

orang)
R. Direktur
R. Manager
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Luas +

Sumber

Flow
(m2)
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A

16

A
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R. Div.

10

1,5

15

30%

19,5

A

10

1,5

15

30%

19,5

A

10

1,5

15

30%

19,5

A

R. Div. HRD

10

1,5

15

30%

19,5

A

R. Div. Humas

10

1,5

15

30%

19,5

A

R. Div.

10

1,5

15

30%

19,5

A

12

1,5

18

40%

25,2

A

R. Tamu

28

A

R. Karyawan

28

A

R. Arsip

28

A

9

NAD

Operasional
R. Div.
Administrasi
R.

Div.

Keuangan

Marketing
R. Rapat

Lavatory

4

2,25
Jumlah

267,5

Tabel V.19. Besaran Ruang Kegiatan Pengelola
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

h.

Kegiatan Servis

Kebutuhan

Kapasitas

Standar
2

Ruang

(m )

Luas

Flow

2

(m )

Luas

Sumber

+
Flow
(m2)

Tempat
Parkir

Pos Satpam

8 bus

@(12x8)

768

100%

1536

66 mobil

@(2,5x5)

825

100%

1650

130 motor

@(2x1)

260

100%

520

2

4

Gudang Alat

A

8

A

16

A

12

TSS

R. Mekanikal
Elektrikal :
R. Panel
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R. Kontrol

12

TSS

R. PABX

12

TSS

R. Genset

24

TSS

R.

12

A

Bakar

12

A

R. Trafo

20

A

R. Pompa

12

A

Bahan

R. Security
Jumlah

3846

Tabel V.20. Besaran Ruang Kegiatan Servis
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

Total besaran ruang :
No.

Kelompok Ruang

Besaran Ruang

1.

Kegiatan Penerima

206,35

2.

Kegiatan Bermain dan Belajar

1.724,1

3.

Kegiatan Minat Bakat

525

4.

Kegiatan Eksplorasi Alam

3600

5.

Kegiatan Penunjang

1168,5

6.

Kegiatan Komersial

850

7.

Kegiatan Pengelola

267,5

8.

Kegiatan Servis

3846
Jumlah

12.187,45

Tabel V.21. Total Besaran Ruang
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

V.2. Analisis Makro
V.2.1. Analisis Penentuan Site
Pemilihan site didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
a.

Site terletak di SWP (Satuan Wilayah Pembangunan) yang
sudah ditentukan
dalamtoRTRW
commit
user Kabupaten Karanganyar untuk
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fungsi pendidikan atau pariwisata, yaitu SWP 1, SWP 2, SWP 3,
atau SWP 4.
b.

Dapat diakses dengan mudah, baik dengan kendaraan pribadi
maupun kendaraan umum.

c.

Tersedianya jaringan utilitas kota yang meliputi jaringan listrik,
telepon, air bersih, dan jaringan sanitasi (riol kota).

Selain pertimbangan di atas, pemilihan site juga didasarkan pada
belum adanya bangunan yang berfungsi edukasi dan rekreasi yang
memiliki fasilitas lengkap sehingga edutainment center ini harus
mampu menyediakan fasilitas sendiri. Selain itu, edutainment center
ini diharapkan dapat menjadi pelopor untuk membuat sarana edukasi
dan rekreasi di daerah Solo Raya.

Gambar V.9. Pembagian Sub Wilayah Pembangunan Kabupaten
Karanganyar
Sumber : www.karanganyarkab.go.id
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Dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, dipilih site sebagai
berikut :

Gambar V.10. Pemilihan Site Edutainment Center
Sumber : Analisis Pribadi, 2011



Site terletak di Jalan Raya Solo-Tawangmangu, Desa Gerdu,
Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar



Lokasi termasuk dalam SWP 2 Kabupaten Karanganyar yang
mempunyai fungsi sekunder sebagai tempat pendidikan

 Akses mudah
 Memiliki view positif yaitu Gunung Lawu
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V.2.2. Analisis Eksisting Site
- Lokasi site menggunakan lahan persawahan.
- Batas site :
a. Sebelah utara

: Persawahan

b. Sebelah selatan

: Jalan Raya Solo-Tawangmangu

c. Sebelah timur

: Persawahan

d. Sebelah barat

: Persawahan

Gambar V.11. Batas-Batas Site
Sumber : Google Earth Pencitraan 2006

- Luas site : + 30.000 m2.
- Topografi memiliki kontur dengan perbedaan ketinggian per 50
cm - 1 meter.

V.2.3. Analisis Pencapaian
Pencapaian utama menuju site dapat ditempuh melalui satu
jalur, yaitu Jalan Raya Solo-Tawangmangu yang terletak di selatan
commit to user
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site. Jalan ini setiap harinya digunakan untuk lalu lalang kendaraan
dari Kota Surakarta menuju Tawangmangu, atau sebaliknya.
a. Dasar pertimbangan :
- Lalu lintas sekitar site yang cukup ramai.
- Arus masuk dan keluar site.
b. Kriteria :
- Kemudahan pencapaian baik kendaraan pribadi maupun
kendaraan umum.
- Kelancaran sirkulasi baik kendaraan masuk dan kendaraan
keluar.
- Keamanan sirkulasi.
c. Analisis :
Site berbatasan dengan Jalan Raya Solo-Tawangmangu di
sebelah selatan. Jalan ini memiliki lebar + 6 meter dengan
sirkulasi kendaraan dua arah, Kota Surakarta di arah barat dan
Tawangmangu di arah timur. Lalu lintas kendaraan cukup ramai
dilewati kendaraan pribadi dan umum. Kendaraan pribadi berupa
kendaraan roda 2 dan 4, sedangkan kendaraan umum berupa bus
jurusan Solo-Tawangmangu. Selain itu, jalan ini juga dilewati
oleh truk.
Terdapat 2 jenis pencapaian ke dalam site, yaitu main
entrance (ME) dan side entrance (SE). Keduanya harus
memenuhi syarat, yaitu kemudahan dan keamanan dalam
sirkulasi.
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Gambar V.12. Analisis Pencapaian dari Luar Site
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

d. Hasil analisis :
Berdasarkan analisis didapatkan hasil sebagai berikut :
- Pintu masuk dan pintu keluar dibedakan agar pencapaian ke
dalam site mudah dan tidak membingungkan.
- Pintu masuk dan pintu keluar berada di Jalan Raya SoloTawangmangu karena jalan tersebut merupakan jalur utama
yang dapat dicapai dari dan menuju Kota Surakarta.
- Main entrance diletakkan agak jauh dari side entrance untuk
kemudahan dan kejelasan sirkulasi bagi pengunjung.

commit to user

V - 142

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Gambar V.13. Hasil Analisis Pencapaian
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

V.2.4. Analisis Sirkulasi dan Parkir
a.

Dasar pertimbangan :
 Sirkulasi di luar site dan sekitarnya.
 Sirkulasi di dalam site.
 Kemudahan dan aksesibilitas sirkulasi.
 Letak pintu masuk dan keluar.
 Zonifikasi.

b.

Kriteria :
 Arah jalur sirkulasi yang jelas dan tidak membingungkan.
 Kelancaran arus sirkulasi.
 Pemisahan jalur sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan
bermotor.
 Pola sirkulasi dan peletakan parkir efektif terhadap
pencapaian.
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 Tidak terjadi crossing antara sirkulasi masuk dan sirkulasi
keluar.
 Area parkir tidak mengganggu sirkulasi.
c.

Analisis :
 Jalur

sirkulasi

dibuat

linear

satu

arah

agar

tidak

membingungkan.
 Pemberian rambu-rambu sebagai penunjuk sirkulasi.
 Sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan bermotor dibuat
terpisah.
 Area parkir diletakkan di tempat yang tidak mengganggu
sirkulasi.
d.

Hasil analisis :
 Area parkir terletak pada bagian depan site untuk
memudahkan sirkulasi pengunjung.
 Pemisahan parkir kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun
roda 4, serta kendaraan umum.
 Terdapat jalur sirkulasi pejalan kaki agar tidak terjadi
crossing.
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Gambar V.14. Hasil Analisis Sirkulasi dan Parkir
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

V.2.5. Analisis View dan Orientasi
Analisis view dan orientasi bertujuan untuk memperoleh view
terbaik dari dalam maupun luar site dan menentukan orientasi
bangunan.
a.

Dasar pertimbangan :
 Rotasi matahari dari timur ke barat.
 Kendaraan sekitar site.
 Jalur sirkulasi yang banyak dilalui orang.
 Arah pencapaian dari pintu masuk.
 Obyek yang menarik.

b.

Kriteria :
 Orientasi bangunan ke arah utara atau selatan untuk
mengurangi panas matahari.
 Orientasi bangunan ke arah poin-poin yang potensial banyak
orang beraktivitas.
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Analisis :

Gambar V.15. Analisis View to Site
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

Gambar V.16. Analisis View from Site
Sumber : Analisis Pribadi, 2011
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 View paling menarik dalam site berada pada bagian tengah
belakang site.
 View paling menarik dari site terdapat di sebelah barat, yaitu
berupa gunung dan persawahan.
 View menarik dari site terdapat di sebelah utara dan timur,
yaitu berupa persawahan.
 View tidak menarik terdapat di sebelah selatan, yaitu berupa
pemukiman dan lahan kosong.
d.

Hasil analisis :
 Orientasi bangunan ke arah Jalan Raya Solo-Tawangmangu
sebagai jalan utama dari dan menuju site.
 View lebih memanfaatkan view alami (gunung dan
persawahan) sehingga lebih banyak area terbuka atau bukaan
pada bangunan di bagian yang memiliki view alami tersebut.
 View di dalam site memanfaatkan area yang mudah dilihat
dari luar, yaitu pada bagian tengah belakang.

to user
Gambarcommit
V.17. Hasil
Analisis View dan Orientasi
Sumber : Analisis Pribadi, 2011
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V.2.6. Analisis Klimatologis
Analisis klimatologis dilakukan untuk memecahkan masalah
akibat iklim terkait dengan matahari, angin, dan faktor iklim lain
sebagai pertimbangan desain bangunan.
a.

Dasar pertimbangan :
 Radiasi dan peredaran sinar matahari
 Curah hujan dan kelembaban
 Temperatur
 Gerakan angin dan udara

b.

Kriteria :
 Kenyamanan pengguna dalam beraktivitas
 Letak dan banyaknya bukaan pada bangunan
 Penggunaan pencahayaan serta penghawaan alami dan buatan

c.

Analisis :
Site terletak pada daerah pegunungan sehingga site terasa
sejuk. Pada saat mendapat sinar matahari, yaitu pada pukul
08.00-15.00, site terasa hangat.
Angin yang berhembus pada site yaitu angin lembah pada
siang hari dan angin gunung pada malam hari. Angin gunung
bersifat bersih dan sejuk, sehingga site akan terasa lebih dingin
pada malam hari. Sedangkan angin lembah bersifat panas,
berdebu, dan membawa polusi, sehingga perlu adanya barier
berupa pohon untuk melindungi site.
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Gambar V.18. Analisis Matahari
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

Gambar V.19. Analisis Angin
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

d.

Hasil analisis :
 Penentuan area (zoning) berdasarkan kebutuhan pencahayaan
dan penghawaan tiap ruang.
 Pemberian barier berupa pohon pada bagian tenggara site.
 Pemberian taman dan elemen air sebagai penambah
kesejukan.
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V.2.7. Analisis Noise
Analisis noise dilakukan untuk memecahkan masalah akibat
kebisingan sebagai pertimbangan peletakan ruang-ruang pada
bangunan.
a.

Dasar pertimbangan :
 Intensitas kebisingan lingkungan sekitar
 Jenis kebisingan yang terjadi
 Kebutuhan ruang berdasarkan ketenangan

b.

Kriteria :
 Kenyamanan pengguna dalam beraktivitas
 Zonifikasi berdasarkan tingkat privasi dan persyaratan ruang

c.

Analisis :
Site terletak pada daerah persawahan sehingga tidak
menimbulkan noise yang merugikan. Satu-satunya sumber noise
yang ada berasal dari Jalan Raya Solo-Tawangmangu yang
terletak di selatan site.
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Hasil analisis :
 Peletakan zona kegiatan non utama (penerima, penunjang,
komersial) pada bagian selatan site.
 Peletakan zona kegiatan utama pada bagian yang memiliki
noise rendah.

Gambar V.21. Hasil Analisis Noise
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

V.2.8. Analisis Penzoningan
Penzoningan dilakukan berdasarkan hasil analisis pencapaian,
view dan orientasi, klimatologis, noise, serta landscape dan vegetasi.
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Zoning sifat kegiatan

Gambar V.22. Zoning Sifat Kegiatan
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

b.

Zoning jenis ruang

Gambar V.23. Zoning Jenis Ruang
Sumber : Analisis Pribadi, 2011
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Zoning kelompok kegiatan

Gambar V.24. Zoning Kelompok Kegiatan
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

V.2.9.

Analisis Pola Tata Massa
a.

Analisis Sistem Tata Massa Kawasan
Analisis dilakukan untuk mendapatkan sistem tata massa
majemuk yang akan digunakan berdasarkan kondisi kontur dan
besar kawasan.
Prinsip penyusunan tata massa menggunakan prinsip
berorientasi

kontur,

sehingga

ruang-ruang

yang

telah

dikelompokkan menjadi satu bangunan ditempatkan sesuai
letak kontur pada site.
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Analisis Sirkulasi Antar Zona Massa Bangunan
Analisis dilakukan untuk kelancaran dan keefektifan
kawasan antar zona massa sehingga memudahkan pencapaian
dalam pola sirkulasi yang sesuai dengan kondisi site.
 Dasar pertimbangan :
- Hubungan aktivitas dan fungsi kegiatan
- Kondisi fisik dan iklim mikro site
 Kriteria :
- Antar massa bangunan memiliki keterkaitan dan ikatan
yang sesuai dengan aktivitas dan fungsinya.
- Kemudahan dalam pencapaian antar massa bangunan.
- Pola sirkulasi yang dapat mengakomodasi seluruh
kegiatan.
- Tata massa bebas berorientasi sesuai kondisi site dan
lingkungan.
 Analisis :
Sirkulasi antar zona massa bangunan edutainment
center menggunakan dua alternatif sirkulasi, yaitu
mengikuti alur serta mengikuti bentuk kontur dan view.

Gambar V.25. Alternatif Sirkulasi Kawasan
Sumber : Analisis Pribadi, 2011
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 Hasil analisis :
Pola sirkulasi mengikuti alur digunakan pada daerah
sempadan jalur sirkulasi kawasan, sedangkan pola
sirkulasi mengikuti bentuk kontur dan view digunakan
pada keseluruhan kawasan site untuk memudahkan
sirkulasi pengguna yang didasarkan pula pada analisis site
dan lingkungan.

V.2.10. Analisis Tampilan Bangunan
 Dasar pertimbangan :
- Kondisi site
- Karakter kegiatan yang diwadahi
- Keterpaduan antara bangunan dan lingkungan sekitar
- Respon terhadap iklim
 Karakter tampilan bangunan :
Edutainment center merupakan sebuah kawasan yang
ditujukan khususnya untuk kegiatan anak-anak. Oleh karena
itu, karakter yang harus ditampilkan pada bangunan ini
meliputi :
a.

Rekreatif
- Mampu memberikan nuansa hiburan/refreshing yang
tercermin dari penataan interior bangunan maupun
fasilitas-fasilitas yang tersedia.
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- Suasana di dalam bangunan menarik dan tidak
membosankan untuk dilihat.
- Dapat dijadikan sebagai alternatif sarana hiburan
keluarga.
b.

Atraktif
- Memiliki suatu point of interest yang potensial menarik
perhatian massa.
- Memiliki

sesuatu

yang menonjol

dari

tampilan

bangunan lain di sekitarnya.
- Dapat ditunjukkan dengan penyelesaian bentuk, warna
dan bahan, atau kombinasi unsur-unsur tersebut.
c.

Komunikatif
- Mudah dikenali masyarakat.
- Terdapat

suatu

bentuk/gambaran

khusus

yang

menunjukkan bahwa bangunan tersebut memiliki kaitan
erat dengan edutainment center, atau dengan kata lain
apabila seseorang melihat tampilan bangunan tersebut
maka akan teringat pada suatu hal tentang edukasi dan
entertainment.
 Penerapan desain :
a.

Vegetasi dan air mancur di bagian depan
Vegetasi digunakan sebagai ungkapan selamat datang
kepada pengunjung dengan penataan bagian luar bangunan
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seperti vegetasi dan material landscape yang berfungsi
mengarahkan pengunjung masuk ke dalam bangunan.
b.

Kedinamisan bentuk lengkung pada bangunan
Sebagian

besar

atap

dan

bentuk

bangunan

menggunakan bentuk lengkung sebagai kesan atraktif.
c.

Hall pembagi di bagian tengah sebagai pusat sirkulasi
Adanya hall pembagi yang membuat pengunjung
bebas

memilih

kegiatan

yang

akan

dilakukan

di

edutainment center.
d.

Penggunaan material kaca/transparan
Penggunaan material kaca/transparan pada bangunan
dapat memaksimalkan daylight dan menimbulkan kesan
mengundang.

e.

Penggunaan sculpture
Keberadaan

sculpture

pada

suatu

bangunan

merupakan cara untuk menyampaikan pesan kepada orang
yang melihatnya sehingga diharapkan dapat membentuk
persepsi yang sesuai dengan fungsi bangunan.
Pada

edutainment

center

ini,

sculpture

menggambarkan keceriaan seorang anak yang seharusnya
ia dapatkan dalam hidupnya.
f.

Penggunaan komposisi warna
Setiap warna memiliki sifat dan karakter berbedabeda. Warna juga dapat mempertegas karakter ruang yang
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ingin

disampaikan.

Mengingat

edutainment

center

mempunyai sasaran anak-anak, maka massa-masa pada
bangunan ini menggunakan warna-warna yang colorful
dan cenderung soft.

V.2.11. Analisis Estetika Arsitektural
 Dasar pertimbangan :
a.

Irama, terdiri dari :
- Pengulangan, yaitu mengulang beberapa elemen tertentu
pada tampak bangunan.
- Gradasi, yaitu perubahan sederet elemen visual yang
sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Gradasi dapat
terjadi dari dua warna, bentuk, ukuran, tekstur, atau
posisi.
- Kejutan, yaitu sesuatu yang berbeda sama sekali, muncul
sebagai suatu aksen tampak. Kejutan dapat berupa
warna, bentuk, atau posisi.

b.

Sequence/urutan, terdiri dari :
- Urutan kegiatan, yaitu urutan yang dimulai dari kegiatan
yang sifatnya publik, menuju semi privat, dan privat.
- Urutan menuju klimaks, yaitu perhatian pengunjung
dibawa mulai dari biasa hingga menuju ke suatu klimaks
pusat perhatian terbesar.
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- Urutan klimaks, yaitu adanya pusat perhatian yang dapat
berupa orientasi terbesar, kegiatan utama, atau massa
bangunan utama.
c.

Karakter massa
Karakter massa dipengaruhi oleh ingatan, kesan/reaksi
emosi, dan penyajian fungsional, dapat berupa :
- Garis horizontal, yang menunjukkan ekspresi santai,
istirahat, tenang.
- Garis vertikal menunjukkkan ekspresi lembut, keindahan
dan tenang.
- Lingkaran mengekspresikan suatu yang kuat dan
melindungi dan bila digabungkan dengan oval dapat
membentuk kesan atraktif.

V.2.12. Analisis Bentuk dan Jenis Massa Bangunan
 Bentuk Dasar Bangunan
Terdapat 2 pemikiran yang sering digunakan sebagai dasar
mendapatkan bentuk massa, yaitu :
a.

Menurut Francis D.K. Ching
Terdapat 3 macam bentuk primer, yaitu lingkaran,
segitiga, dan bujur sangkar. Dari ketiga bentuk dasar
tersebut dapat dikembangkan berbagai macam bentuk lain
baik yang beraturan maupun tidak beraturan. Perubahan
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tersebut dengan cara merubah dimensi, menambah unsur
atau mengurangi unsurnya.

Gambar V.26. Bentuk Dasar Massa Bangunan
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

b.

Meniru bentuk alam
Berdasar tiruan alam, baik berupa benda hidup
maupun benda tak hidup. Dapat berupa tiruan terhadap
bentuk tumbuhan, hewan, maupun elemen alam seperti
gunung. Dengan memperhatikan karakter yang akan
ditampilkan,

bentuk

tapak,

efisiensi,

kaidah

pengembangan dan penggabungan bentuk-bentuk dasar
tersebut, dapat dihasilkan bentuk massa yang diinginkan.
 Bentuk Atap
Bentuk atap menggunakan variasi atap beton dan roof
garden sebagai penambah suasana alam dan penyesuaian
terhadap iklim. Selain itu, digunakan pula bentuk-bentuk yang
unik, seperti mengadopsi bentuk tumbuhan yang dapat menjadi
point of interest bangunan.
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 Jenis Massa Bangunan
Dasar pertimbangan :
- Respon terhadap iklim
- Luas site
- Pengelompokan kegiatan
- Faktor keamanan
- Kemudahan pengelolaan

Massa bangunan terdiri dari dua jenis, yaitu :
- Massa bangunan tunggal
Massa bangunan tunggal lebih banyak diterapkan pada
daerah beriklim tropis karena keefektifannya dalam
mengurangi sisi bangunan yang terkena sinar matahari
secara langsung. Tata massa jenis ini tidak tergantung pada
kondisi bangunan sekitar dan penataan landscape.
- Massa bangunan majemuk
Massa bangunan majemuk lebih banyak menghadirkan
sisi bangunan yang terkena sinar matahari secara langsung.
Tata massa jenis ini lebih sering digunakan untuk
pengolahan bangunan dengan penataan landscape yang
dominan.
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V.2.13. Analisis Sistem Struktur dan Konstruksi
 Tujuan :
Menentukan sistem struktur dan konstruksi bangunan
berdasarkan

kriteria

standar

struktural

bangunan

dan

kemampuan/potensi yang dimiliki guna mendukung kegiatan
edutainment center.
 Dasar pertimbangan :
- Bentuk bangunan
- Kondisi tanah
- Beban yang didukung
- Efektifitas ruang
- Efisiensi operasional

a.

Sub Struktur
Site berada pada daerah persawahan di Kecamatan
Karangpandan yang didominasi jenis tanah mediteran coklat
tua. Bangunan bermassa majemuk dengan ketinggian rendah
(1-2 lantai). Alternatif sub struktur yang akan digunakan yaitu :
- Pondasi batu kali
Mampu mendukung bangunan rendah dan cocok untuk
jenis tanah yang tidak terlalu keras maupun tanah keras,
datar ataupun berkontur.
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- Pondasi foot plate
Mampu mendukung bangunan rendah maupun berlantai
banyak dan cocok untuk jenis tanah yang tidak terlalu keras
sehingga tidak perlu menggali terlalu dalam.
- Pondasi sumuran
Mampu mendukung bangunan berlantai banyak dan
dapat digunakan pada berbagai jenis tanah, berdimensi
besar, dan banyak membuang tanah galian.
- Pondasi sarang laba-laba
Mampu mendukung bangunan yang memiliki beban
besar seperti amphiteater pada kondisi tanah lunak dan
cenderung labil.

Berdasarkan alternatif tersebut, dipilih pondasi foot plate.
Selain itu, digunakan pula pondasi sarang laba-laba untuk
bangunan yang memiliki beban besar seperti amphiteater.
b.

Super Struktur
Super struktur yang digunakan berupa struktur rangka
yang menopang struktur di atasnya. Karakteristik struktur
rangka yaitu :
- Bentuk dan sistem cukup sederhana dan ringan.
- Mudah dalam pelaksanaan.
- Beban dipikul kolom dan balok.
- Memungkinkan banyak bukaan.
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Selain kerangka bangunan, struktur tengah juga terkait
dengan selimut bangunan (dinding). Beberapa jenis dinding
yang sering digunakan yaitu :
- Dinding beton
Memiliki daya serap panas yang rendah sehingga
jarang digunakan kecuali pada bangunan dengan fungsi
tertentu.
- Dinding batu bata
Memiliki daya serap panas yang cukup, tergantung
pada penataannya. Semakin tebal dinding, daya serap
bangunan semakin bagus, begitu pula sebaliknya.
- Dinding kayu
Merupakan isolator panas yang baik sehingga mampu
menghalangi panas masuk ke dalam ruang.
- Partisi
Merupakan selimut bangunan yang biasanya digunakan
untuk bangunan semi permanen. Partisi memiliki bahan dan
bentuk bermacam-macam, mulai dari bahan fabrikasi
sampai dengan buatan tangan.
c.

Upper Struktur
Jenis atap yang digunakan yaitu :
- Atap genting
Digunakan pada bangunan pendukung. Jenis atap ini
mudah didapat, mudah dibuat, murah, dapat digunakan
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kembali, serta mempunyai nilai penghantar panas yang
kecil sehingga mampu memberikan kenyamanan ruang di
dalamnya.
- Atap dak
Digunakan pada bagian tertentu pada bangunan. Jenis
atap ini memiliki tingkat kekuatan yang besar, tahan
terhadap panas, tahan lama, serta mudah dalam pembuatan.
- Roof garden
Terbuat dari dak yang ditanami rumput pada bagian
atasnya. Meskipun terbuat dari beton, keberadaan tanaman
di atasnya mampu mereduksi panas matahari.
- Pergola
Biasa digunakan sebagai pendukung jalur sirkulasi
khusus dan berfungsi sebagai peneduh. Pergola sebagai
penanda jalur sirkulasi berbentuk linear serta terdiri dari
kerangka tiang dan tanaman rambat di bagian atasnya.

V.2.14. Analisis Sistem Utilitas
a.

Sistem Air Bersih
 Tujuan :
Menentukan sistem pengolahan air bersih pada bangunan
 Dasar pertimbangan :
- Kemudahan dalam penyediaan dan distribusi air
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- Tingkat penggunaan dan kebutuhan ketersediaan air
bersih
- Kondisi hidrologis tapak perencanaan

Terdapat dua jenis sumber air bersih yang dapat
digunakan, yaitu air dari PDAM dan mata air yang masingmasing mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut
:
Sumber
PDAM

Kelebihan
Murah

Kekurangan

dalam Mahal

konstruksi

dalam

pengadaan

biaya
jangka

panjang
Mata air

Persediaan melimpah

Mahal

dalam

penyaringan

biaya
dan

penjernihan
Tabel V.22. Perbandingan Sumber Air Bersih
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

Sistem instalasi air bersih digambarkan sebagai berikut :

Skema V.11. Sistem Instalasi Air Bersih
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

b.

Sistem Air Kotor
 Tujuan :
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 Dasar pertimbangan :
- Perlindungan terhadap pencemaran zat berbahaya
- Konservasi air
- Kemudahan dalam perawatan dan pengoperasian

Pembuangan air kotor meliputi :
- Air kotor dari dapur
- Air kotor dari lavatory
- Faeces dari KM/WC
- Air hujan

Air hujan dan air kotor dari kamar mandi serta dapur
dialirkan langsung melalu talang ke riol kota, sedangkan air
kotor dari WC dialirkan ke septic tank, diolah di sumur
peresapan, baru dialirkan ke riol kota.
Sedangkan sistem pembuangannya sebagai berikut :
- Jaringan air kotor dari lavatory dan air hujan ditampung
dalam bak penampungan kemudian dialirkan ke riol kota.
- Air kotor dari dapur ditampung dalam tangki untuk
kemudian diproses lalu dialirkan ke riol kota.
- Jaringan air kotor dari closet menggunakan pipa dalam
tanah, masuk ke septic tank lalu ke peresapan.
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Sistem instalasi air kotor digambarkan sebagai berikut :

Skema V.12. Sistem Instalasi Air Kotor
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

c.

Sistem Instalasi Listrik
 Tujuan :
Menentukan sistem jaringan listrik yang baik dan sesuai
dengan kebutuhan listrik ruang-ruang dalam edutainment
center.
 Dasar pertimbangan :
- Jenis sumber tenaga listrik
- Jenis kegiatan yang dilayani
- Operasional dan perawatan
- Kemanan

Terdapat dua jenis tenaga listrik yang digunakan, yaitu
listrik dari PLN dan generator (genset) yang masing-masing
mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut :
Kelebihan
PLN

Kekurangan

- Dapat menyediakan - Kadang-kadang
daya yang lebih
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besar dengan biaya

mendadak

relatif murah
- Biaya
dan

operasional - Voltase yang keluar
perawatan

tidak stabil

relatif murah
Genset

- Dapat

digunakan - Biaya operasional dan

sebagai

tenaga

perawatan untuk listrik

cadangan

apabila

kontinu

listrik dari PLN mati

dan

lama

relatif mahal
- Penyediaan daya yang

- Voltase yang keluar
dapat

diatur

kestabilannya

sangat

besar

membutuhkan

biaya

relatif mahal

Tabel V.23. Perbandingan Sumber Listrik
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

Dengan demikian, sumber listrik yang digunakan dalam
kawasan edutainment center adalah kedua jenis sumber listrik
tersebut.
- PLN
Listrik dari PLN merupakan sumber listrik utama
dalam edutainment center ini.
- Genset
Genset dipakai sebagai sumber listrik cadangan.
Penempatan genset terpisah dari zona kegiatan utama untuk
mencegah kebisingan dan getaran yang ditimbulkan oleh
mesin genset.
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Sistem distribusi jaringan listrik menggunakan kabel-kabel
bawah tanah yang terbagi menjadi beberapa wilayah kerja
sesuai zona kegiatan.
Sistem jaringan listrik digambarkan sebagai berikut :

Skema V.13. Sistem Jaringan Listrik
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

d.

Sistem Komunikasi
Komunikasi

berfungsi

untuk

mempermudah

dan

mempercepat komunikasi dan informasi dengan berbagai pihak
baik di dalam maupun di luar edutainment center.
Sistem komunikasi ditentukan dengan pertimbangan :
- Ketersediaan jaringan
- Kapasitas jaringan
Sistem komunikasi yang digunakan yaitu :
 Komunikasi ekstern
- Telepon
Digunakan

sebagai

alat

komunikasi

keluar

menggunakan jaringan PT. Telkom dengan sistem
sentral/STLO (Sentral Telephone Langganan Otomat).
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- Faksimili
Digunakan sebagai alat fotokopi jarak jauh yang
digunakan untuk mengirim dokumen dan surat-surat
penting.
 Komunikasi intern
- Intercome
Digunakan sebagai alat komunikasi antar ruang di
tempat-tempat yang membutuhkan, seperti pada bagian
pengelola.
- PABX (Private Automatic Branch Machine)
Merupakan alat penghubung yang menggunankan
sistem

direct

line

dengan

menggunakan

IDD

(International Direct Dialing), di mana tiap ruang
mempunyai line sendiri.
- Loudspeaker
Digunakan sebagai alat komunikasi dalam bentuk
pemberitahuan/pengumuman.
- Handy Talkie (HT)
Digunakan oleh petugas bagian pengawasan dan
keamanan (security) karena sifatnya yang portable,
simpel, dan praktis.
e.

Sistem Penanggulangan Kebakaran
Penanggulangan

terhadap

bahaya

kebakaran

dalam

kawasan ini menggunakan cara manual, yaitu penyediaan
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tabung pemadam kebakaran (portable fire extinguisher system)
yang diletakkan pada tempat dan ruang yang rawan terjadi
kebakaran serta di tempat yang mudah dijangkau. Setiap
tabung melayani area seluas 75 m2. Sedangkan untuk
kebakaran yang terjadi di luar ruangan, digunakan hidran
pemadam.
f.

Sistem Penangkal Petir
Dasar pertimbangan :
- Kemampuan untuk melindungi bangunan dari sambaran
petir.
- Tidak menyebabkan efek elektrifikasi atau flashover pada
saat penangkal petir mengalirkan listrik ke grounding.
- Pemasangannya tidak mengganggu tampilan bangunan.

Sistem pengamanan bahaya petir yang sering digunakan
ada dua macam, yaitu :
Sistem Franklin
Prinsip kerja

Sistem Faraday

Bila terjadi petir akan Tiang-tiang Faraday
terjadi ionisasi di awan. yang

berjarak

Loncatan ion tersebut kurang lebih 20 m
dapat

ditahan

preventor
tidak
bangunan.
perlindungan
dengan
commit
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Keuntungan

Harga

lebih

dibanding

murah Sifat

perlindungan

sistem lebih

baik

Faraday.

karena

aliran

listrik

langsung

dialirkan

ke ground.
Kerugian

Bila suatu saat ion pada Lebih
preventor

mahal

tersebut dibandingkan sistem

habis atau berkurang, Franklin.
maka

daya

perlindungannya
menurun.
Tabel V.24. Perbandingan Sistem Pengamanan Bahaya Petir
Sumber : Ir. Hartono Poerbo, M. Arch., Utilitas Bangunan

g.

Analisis Sistem Pembuangan Sampah
Pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting
dalam kawasan edutainment center, mengingat penggunanya
yaitu anak-anak di mana ia belajar dari lingkungannya.
Kotak

sampah

ditempatkan

menyebar

di

seluruh

bangunan, pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau,
serta

dekat

dengan

kegiatan

yang

ada

agar

dapat

dimaksimalkan penggunaannya.
h.

Analisis Landscape
Landscape merupakan salah satu komponen penting dalam
desain edutainment center. Hal ini dikarenakan landscape juga
dapat berperan sebagai pemberi stimulus bagi anak-anak.

commit to user

V - 173

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

 Dasar pertimbangan :
- Landscape mampu memberikan stimulus, seperti
memberikan daya imajinasi dan kreativitas bagi anakanak.
- Kesesuaian dengan aktivitas outdoor bagi anak-anak.
- Kesesuaian zonifikasi tapak.
- Kesesuaian dengan ungkapan fisik dan nilai estetika
bangunan.
 Kriteria :
- Mendukung karakter bangunan sebagai bangunan
publik, sirkulasi kendaraan, parkir, dan jalur pedestrian.
- Perencanaan penghijauan dan sebagai fungsi resapan
air hujan sekaligus penyejuk, penghawaan, dan visual.
- Ruang pengikat yang ada dalam site.
- Pelindung, peneduh, dan filter terhadap polusi dan
kebisingan.
- Ruang interaksi sosial.
Penataan landscape dalam edutainment center meliputi :
 Sirkulasi landscape
- Jalan setapak
Merupakan jalur sirkulasi yang digunakan dalam
desain taman dengan lebar sekitar 0,5 – 2 meter. Jalan
ini memiliki karakter tegas dan kontras dengan sekitar,
commit to user

V - 174

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

berbentuk memanjang, bersifat terbuka, dan mudah
disesuaikan dengan berbagai kondisi tapak.
- Pergola
Biasa digunakan sebagai pendukung jalur sirkulasi
khusus dan berfungsi sebagai peneduh. Pergola sebagai
penanda jalur sirkulasi berbentuk linear serta terdiri
dari kerangka tiang dan tanaman rambat di bagian
atasnya.
 Elemen landscape
- Softscape Landscape
Meliputi vegetasi pada taman maupun jalur
sirkulasi. Vegetasi memiliki fungsi bermacam-macam,
yaitu untuk memperindah suatu tempat, dapat dijadikan
sebagai barier suara bising, udara, dan panas matahari.
Softscape landscape yang digunakan antara lain :
• Tanaman yang sesuai adalah yang bertajuk lebar dan
lebat sebagai barier asap, debu, dan bising.
• Tanaman berdaun lebar sebagai peneduh dalam site
dan area parkir.
• Tanaman pengarah sebagai pengarah jalur sirkulasi.
• Rumput sebagai penutup tanah untuk mengurangi
panas di permukaan tanah, membaurkan silau sinar
matahari, dan mengurangi aliran air di permukaan
tanah.
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- Hardscape Landscape
Dimanfaatkan sebagai pendukung kegiatan seperti
jalur pedestrian dan kendaraan, memberikan perkuatan
karakter, dan estetika bangunan. Hardscape landscape
yang digunakan berupa lantai penutup jalan (paving
block) dan street furniture (lampu jalan, tempat
sampah, dan lain-lain). Beberapa alternatif hardscape
landscape yang digunakan antara lain perkerasan pada
jalan setapak, taman, batu alam, serta unsur air
(kolam/air mancur).
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BAB VI
KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
Bab ini mengemukakan rumusan program konsep perencanaan dan
perancangan edutainment center sebagai landasan dalam tahap desain.

VI.1. Konsep Dasar Tata Ruang
VI.1.1. Pelaku Kegiatan
Berdasarkan

analisis

yang

telah

dilakukan,

pelaku

dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
a.

Pengunjung
Usia

Tujuan

Anak-anak

Bermain dan belajar (aktif dan pasif), mengamati
lingkungan sekitar, perawatan diri

Remaja

Mencoba sesuatu yang baru, mencari hiburan

Dewasa

Menemani anak, mencari hiburan
Tabel VI.1. Pengelompokan Pengunjung
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

b.

Pengelola
Bidang

Tugas

Direktur

Bertanggung jawab atas edutainment center

Manager

Bertanggung

jawab

atas

pengelolaan

edutainment center
Operasional

Pengelolaan sarana dan prasarana

Administrasi

Pengelolaan administrasi

Keuangan

Pengelolaan keuangan
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HRD

Pengelolaan SDM

Humas

Mengurus hubungan intern dan ekstern

Marketing

Mengurus pemasaran

Servis

Pemeliharaan sarana dan prasarana
Tabel VI.2. Pengelompokan Pengelola
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

VI.1.2. Jenis Kegiatan
a.

Kegiatan Penerima
Kelompok

kegiatan

ini

meliputi

kegiatan

yang

berhubungan dengan penerimaan pengunjung, seperti lobby,
loket, resepsionis, dan front office.
b.

Kegiatan Utama
Kegiatan utama terdiri dari kegiatan-kegiatan yang
dilakukan dalam edutainment center, di mana pengunjung
khususnya anak-anak

dapat belajar sekaligus bermain.

Kegiatan ini meliputi :

c.

•

Kegiatan bermain dan belajar

•

Kegiatan minat bakat

•

Kegiatan eksplorasi alam

Kegiatan Penunjang
Kelompok kegiatan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang
mendukung

fungsi

edutainment

center

sebagai

sarana

pengembangan kreativitas anak, termasuk di dalamnya
fasilitas-fasilitas umum seperti rest area dan mushola.
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Kegiatan Komersial
Kelompok kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang
diwadahi dalam ruang yang dibuat untuk tujuan komersial,
seperti cafe, minimarket, dan stand souvenir.

e.

Kegiatan Pengelola dan Servis
Kegiatan ini meliputi kegiatan pengelolaan edutainment
center sesuai dengan bagian dan bidangnya masing-masing.

VI.1.3. Kebutuhan Ruang
Kebutuhan ruang yang didapat dari hasil analisis yaitu :
a.

Kegiatan Penerima

No.

Kegiatan

Kebutuhan Ruang

1.

Datang

Hall

2.

Informasi

R. Resepsionis
R. Front Office

3.

Membeli tiket

Loket

4.

Mengambil uang

ATM Center

Tabel VI.3. Kegiatan dan Kebutuhan Ruang Penerima
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

b.

Kegiatan Bermain dan Belajar

No.
1.

Kegiatan

Kebutuhan Ruang

- Menjelajah, merangkak, berjalan

Indoor Playground

- Mengenal warna, bentuk, ukuran
- Merangkai benda (kalung dari manikmanik, puzzle)
- Bermain

replika/permainan

imajinatif

(kebun binatang, mobil, pesawat, kereta)
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- Menggambar dan mewarnai
- Menggunting dan melipat
- Drama sederhana
2.

- Permainan papan dan kartu

Indoor Playground

- Permainan angka, huruf, dan kata
- Bermain puzzle
- Sains/matematika sederhana
- Menggunting, menempel, melipat, dan
mewarnai
- Menganyam
- Melukis
- Bermain musik
- Drama
- Menari
3.

- Menggunting, menempel, dan mewarnai

Indoor Playground

- Permainan papan dan kartu
- Membuat bangunan sederhana (permainan
konstruktif) dengan balok
- Permainan kertas dan pensil
- Percobaan sains sederhana
- Bermain

replika/permainan

imajinatif

(rumah boneka, kebun binatang, bahan
sains)
4.

- Berjalan dan memanjat

Playground

- Bermain bola (basket, sepak bola mini)
5.

- Memanjat

Playground

- Bermain bersama teman
- Bersosialisasi
6.

Melihat instalasi/ peraga

R. Instalasi/Peraga

7.

Melihat pameran

R. Pameran

8.

Membaca buku

Perpustakaan

9.

Bermain komputercommit to user
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10.

Menonton film

R. Studio

11.

Penyimpanan alat

Gudang

12.

Metabolisme

Lavatory

Tabel VI.4. Kegiatan dan Kebutuhan Ruang Bermain dan Belajar
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

c.

Kegiatan Minat Bakat

No.

Kegiatan

Kebutuhan Ruang

1.

Belajar membuat karya dari bahan clay

R. Clay Creation

2.

Belajar membuat karya dari bahan flanel

R. Flannel Creation

3.

Belajar membatik

R. Batik

4.

Belajar membuat patung

R. Patung

5.

Belajar membuat kerajinan gerabah

R. Kerajinan Gerabah

6.

Belajar melukis

R. Lukis

7.

Belajar menari

R. Tari

Tabel VI.5. Kegiatan dan Kebutuhan Ruang Minat Bakat
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

d.

Kegiatan Eksplorasi Alam

No.

Kegiatan

1.

Bersepeda mengelilingi edutainment center

Bike Track

2.

- Melihat cara menanam

Plant Area

- Mencoba

menanam

Kebutuhan Ruang

dan

memanen

tanaman
3.

- Memberi makan binatang

Zoo Area

- Menggendong binatang
4.

Outbound

- Outbound Anak
- Outbound Area

5.

Family camp

Camp Area

Tabel VI.6. Kegiatan dan Kebutuhan Ruang Eksplorasi Alam
Sumber : Analisis Pribadi, 2011
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Kegiatan Penunjang

No.
1.

Kegiatan
Spa dan Salon Bayi dan Anak

Kebutuhan Ruang
Spa :
- R. Aqua Swim Baby
- R. Bubble Bath
- R. Choco Bath
- R. Massage
Salon :
- Baby Salon
- Toddler Salon
- Kids Salon

R. Baby n Mom
2.

Konsultasi anak

- R. Konsultasi Tumbuh Kembang
- R. Konsultasi Psikologi
- R. Konsultasi Gigi

3.

Pertolongan pertama

Medical Center

4.

Melihat pertunjukan/pentas

Amphiteater

5.

Istirahat/duduk-duduk

Rest Area

6.

Ibadah

Mushola
Tabel VI.7. Kegiatan dan Kebutuhan Ruang Penunjang
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

f.

Kegiatan Komersial

No.

Kegiatan

Kebutuhan Ruang

1.

Belanja

Minimarket

2.

Makan dan minum

Café

3.

Membeli souvenir

Stand souvenir

Tabel VI.8. Kegiatan dan Kebutuhan Ruang Komersial
Sumber : Analisis Pribadi, 2011
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Kegiatan Pengelola

No.

Kegiatan

1.

Mengelola edutainment center

Kebutuhan Ruang
R. Direktur
R. Manager

2.

Mengelola sarana dan prasarana

R. Divisi Operasional

3.

Mengelola administrasi

R. Divisi Administrasi

4.

Mengelola keuangan

R. Divisi Keuangan

5.

Mengelola SDM

R. Divisi HRD

6.

Mengurus hubungan intern dan ekstern

R. Divisi Humas

7.

Mengurus promosi

R. Divisi Marketing

8.

Rapat

R. Rapat

9.

Menerima tamu

R. Tamu

10.

Absensi, ganti, dan istirahat

R. Karyawan

11.

Menyimpan arsip

R. Arsip

12.

Metabolisme

Lavatory

Tabel VI.9. Kegiatan dan Kebutuhan Ruang Pengelola
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

h.

Kegiatan Servis

No.

Kegiatan

Kebutuhan Ruang

1.

Parkir

Tempat Parkir

2.

Keamanan bangunan

Pos Satpam

3.

Menyimpan alat kebersihan

Gudang Alat

4.

Mekanikal elektrikal

R. Mekanikal Elektrikal

Tabel VI.10. Kegiatan dan Kebutuhan Ruang Servis
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

VI.1.4. Besaran Ruang
Besaran ruang didapatkan dari hasil analisis yang mengacu
pada :
 Neufert Architect
Data,toErnest
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 Time Saver Standard For Building Types, Joseph De Chiara
and John Callendar (TSS)
 How to Design & Build Children's Play Equipment, Barbara
Fergusson (HDB)
 Asumsi (A)

Berikut hasil besaran ruang yang diperoleh :
a.

Kegiatan Penerima
Kebutuhan Ruang
Hall

Luas + Flow (m2)
140

Resepsionis

11.25

R. Front Office

22.5

Loket

15

ATM center

17,6
Jumlah

206,35

Tabel VI.11. Besaran Ruang Kegiatan Penerima
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

b.

Kegiatan Bermain dan Belajar
Kebutuhan Ruang

Luas + Flow (m2)

Indoor Playground

75

Playground

750

R. Instalasi/Peraga

490

R. Pameran

140

Perpustakaan :
R. Buku

170,4

R. Baca

182

R. Komputer

56

R. Studio
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Gudang

17,6

Lavatory

13,5
Jumlah

1.724,1

Tabel VI.12. Besaran Ruang Kegiatan Bermain dan Belajar
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

c.

Kegiatan Minat Bakat
Kebutuhan Ruang

Luas + Flow (m2)

R. Clay

75

R. Flannel

75

R. Batik

75

R. Patung

75

R. Gerabah

75

R. Lukis

75

R. Tari

75
Jumlah

525

Tabel VI.13. Besaran Ruang Kegiatan Minat Bakat
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

d.

Kegiatan Eksplorasi Alam
Kebutuhan Ruang

Luas + Flow (m2)

Plant Area

900

Zoo Area

900

Outbound Area

900

Family Camp Area

900
Jumlah

3600

Tabel VI.14. Besaran Ruang Kegiatan Eksplorasi Alam
Sumber : Analisis Pribadi, 2011
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Kegiatan Penunjang
Kebutuhan Ruang

Luas + Flow (m2)

Spa :
R. Aqua Swim Baby

30

R. Bubble Bath

15

R. Choco Bath

15

R. Massage

15

Salon :
Baby Salon

20

Toddler Salon

20

Kids Salon

20

R. Baby n Mom

24

Lavatory
R.

15,75

Konsultasi

Tumbuh

60

Kembang
R. Konsultasi Psikologi

60

R. Konsultasi Gigi

60

Medical Center

60

Amphiteater

400

Rest Area

200

R. Sholat

120

T. Wudhu

18

Lavatory

15,75
Jumlah

1168,5

Tabel VI.15. Besaran Ruang Kegiatan Penunjang
Sumber : Analisis Pribadi, 2011
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Kegiatan Komersial
Kebutuhan Ruang

Luas + Flow (m2)

Minimarket

100

Café

600

Stand souvenir

150
Jumlah

850

Tabel VI.16. Besaran Ruang Kegiatan Komersial
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

g.

Kegiatan Pengelola
Kebutuhan Ruang

Luas + Flow (m2)

R. Direktur

16

R. Manager

16

R. Divisi Operasional

19,5

R. Divisi Administrasi

19,5

R. Divisi Keuangan

19,5

R. Divisi HRD

19,5

R. Divisi Humas

19,5

R. Divisi Marketing

19,5

R. Rapat

25,2

R. Tamu

28

R. Karyawan

28

R. Arsip

28

Lavatory

9
Jumlah

267,5

Tabel VI.17. Besaran Ruang Kegiatan Pengelola
Sumber : Analisis Pribadi, 2011
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Kegiatan Servis
Luas + Flow (m2)

Kebutuhan Ruang
Tempat Parkir

1536
1650
520

Pos Satpam

8

Gudang Alat

16

R. Panel

12

R. Kontrol

12

R. PABX

12

R. Genset

24

R. Bahan Bakar

12

R. Trafo

12

R. Pompa

20

R. Security

12
Jumlah

3846

Tabel VI.18. Besaran Ruang Kegiatan Servis
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

Total besaran ruang :
No.

Kelompok Ruang

Besaran Ruang

1.

Kegiatan Penerima

206,35

2.

Kegiatan Bermain dan Belajar

1.724,1

3.

Kegiatan Minat Bakat

525

4.

Kegiatan Eksplorasi Alam

3600

5.

Kegiatan Penunjang

1168,5

6.

Kegiatan Komersial

850

7.

Kegiatan Pengelola

267,5

8.

Kegiatan Servis

3846
Jumlah

12.187,45

Tabel VI.19. Total Besaran Ruang
Sumber
Analisis Pribadi, 2011
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VI.2. Konsep Perancangan Bangunan
VI.2.1. Konsep Penentuan Site
Edutainment center merupakan sebuat tempat rekreasi edukasi
yang mewadahi kegiatan bermain dan belajar anak. Oleh karena itu,
berdasarkan struktur tata ruang Kabupaten Karanganyar penentuan
site ditekankan pada daerah rekreasi atau pendidikan, yaitu di
Kecamatan Karangpandan yang terletak pada bagian tengah
Kabupaten Karanganyar.

Gambar VI.1. Penentuan Lokasi Edutainment Center
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

Sedangkan pemilihan site harus memenuhi dasar pertimbangan
dan karakteristik yang mendukung. Site terpilih mempunyai potensi :
 Berada pada kawasan yang potensial dikembangkan sebagai
kawasan pendidikan dan rekreasi.
 Akses mudah, baik dengan kendaraan pribadi maupun
kendaraan umum.
to user
 Sarana prasaranacommit
mendukung.

VI - 189

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Berdasarkan pertimbangan potensi site, maka dipilih site dengan
kondisi tapak berkontur yang dapat mendukung pembuatan elemenelemen dalam tapak.
Site berada di Jalan Raya Solo-Tawangmangu, Desa Gerdu,
Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Site merupakan
persawahan yang memiliki view positif yaitu Gunung Lawu di
sebelah barat.

VI.2.2. Konsep Penataan Site
a.

Konsep pemilihan site
- Potensi site
Site terletak di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten
Karanganyar. Wilayah ini merupakan akses utama dari Kota
Surakarta ke wilayah Tawangmangu dan sebaliknya. Di
sekitar site terdapat tempat-tempat rekreasi dan sekolah mulai
dari TK sampai SMP, sehingga keberadaan edutainment
center diharapkan dapat menunjang kebutuhan edukasi dan
rekreasi masyarakat baik sekitar site maupun luar wilayah.
- Data fisik site
Site terletak di Jalan Raya Solo-Tawangmangu dengan
menggunakan lahan persawahan. Site memiliki kondisi tapak
berkontur dengan perbedaan ketinggian per 50 cm – 1 meter.
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Batas site :

b.

a.

Sebelah utara

: Persawahan

b.

Sebelah selatan

: Jalan Raya Solo-Tawangmangu

c.

Sebelah timur

: Persawahan

d.

Sebelah barat

: Persawahan

Konsep Pencapaian
Pencapaian utama menuju site dapat ditempuh melalui satu
jalur, yaitu Jalan Raya Solo-Tawangmangu.
Dari hasil analisis diperoleh konsep sebagai berikut :

Gambar VI.2. Konsep Pencapaian dari Luar Site
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

- Pintu masuk dan pintu keluar dibedakan agar pencapaian ke
dalam site mudah dan tidak membingungkan.
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- Pintu masuk dan pintu keluar berada di Jalan Raya SoloTawangmangu karena jalan tersebut merupakan jalur utama
yang dapat dicapai dari dan menuju Kota Surakarta.
- Main entrance diletakkan agak jauh dari side entrance untuk
kemudahan dan kejelasan sirkulasi bagi pengunjung.

c.

Konsep Sirkulasi dan Parkir
Dari hasil analisis diperoleh konsep sebagai berikut :

Gambar VI.3. Konsep Sirkulasi dan Parkir
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

- Area parkir terletak pada bagian depan site untuk
memudahkan sirkulasi pengunjung.
- Pemisahan parkir kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun
roda 4, serta kendaraan umum.
- Terdapat jalur sirkulasi pejalan kaki agar tidak terjadi
commit to user
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Konsep View dan Orientasi
Dari hasil analisis diperoleh bahwa view paling menarik
dalam site berada pada bagian tengah belakang site. View paling
menarik dari site terdapat di sebelah barat berupa gunung dan
persawahan, view menarik dari site terdapat di sebelah utara dan
timur berupa persawahan, dan view tidak menarik terdapat di
sebelah selatan, yaitu berupa pemukiman dan lahan kosong.
Berdasarkan hasil tersebut, ditentukan konsep :

Gambar VI.4. Konsep View dan Orientasi
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

- Orientasi bangunan ke arah Jalan Raya Solo-Tawangmangu
sebagai jalan utama dari dan menuju site.
- View lebih memanfaatkan view alami (gunung dan
persawahan) sehingga lebih banyak area terbuka atau bukaan
pada bangunan di bagian yang memiliki view alami tersebut.
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- View di dalam site memanfaatkan area yang mudah dilihat
dari luar, yaitu pada bagian tengah belakang.
e.

Konsep Klimatologis
Konsep

klimatologis

ditentukan

berdasarkan

analisis

terhadap matahari, angin, dan faktor iklim lain sebagai
pertimbangan desain. Dari hasil analisis didapat konsep :
- Penentuan area (zoning) berdasarkan kebutuhan pencahayaan
dan penghawaan tiap ruang.
- Pemberian barier berupa pohon pada bagian tenggara site.
- Pemberian taman dan elemen air sebagai penambah
kesejukan.
f.

Konsep Noise
Site terletak pada daerah persawahan sehingga tidak
menimbulkan noise yang merugikan. Konsep noise dalam
kawasan ini :
- Peletakan zona kegiatan non utama (penerima, penunjang,
komersial) pada bagian selatan site.
- Peletakan zona kegiatan utama pada bagian yang memiliki
noise rendah.
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Gambar VI.5. Konsep Noise
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

g.

Konsep Penzoningan
Kawasan ini mempunyai banyak ruang terbuka sehingga
penzoningan diutamakan berdasarkan jenis kegiatan yang
dilakukan, yaitu bermain dan belajar, minat bakat, dan
eksplorasi alam. Masing-masing terbagi dalam zona sesuai
kelompok kegiatan yang dilengkapi ruang pembagi sebagai
pusat sirkulasi seluruh kegiatan.
Hasil penzoningan yang didapat dari keseluruhan hasil
analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut :
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Gambar VI.6. Konsep Penzoningan Akhir
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

VI.2.3. Konsep Pola Tata Massa
a.

Konsep Tata Massa Kawasan
Prinsip penyusunan tata massa menggunakan prinsip
berorientasi

kontur,

sehingga

ruang-ruang

yang

telah

dikelompokkan menjadi satu bangunan ditempatkan sesuai
letak kontur pada site.
b.

Konsep Sirkulasi Antar Zona Massa Bangunan
Sirkulasi antar zona massa bangunan edutainment center
menggunakan dua alternatif sirkulasi, yaitu mengikuti alur
serta mengikuti bentuk kontur dan view.
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Pola sirkulasi mengikuti alur digunakan pada daerah
sempadan jalur sirkulasi kawasan, sedangkan pola sirkulasi
mengikuti

bentuk

kontur

dan

view

digunakan

pada

keseluruhan kawasan site untuk memudahkan sirkulasi
pengguna yang didasarkan pula pada analisis site dan
lingkungan.

VI.2.4. Konsep Tampilan Bangunan
Edutainment center ini merupakan sebuah kawasan yang
ditujukan khususnya untuk kegiatan anak-anak. Oleh karena itu,
karakter yang harus ditampilkan pada bangunan ini meliputi
rekreatif, atraktif, dan komunikatif yang diwujudkan melalui :
a.

Vegetasi dan air mancur di bagian depan

b.

Kedinamisan bentuk lengkung pada bangunan

c.

Hall pembagi di bagian tengah sebagai pusat sirkulasi

d.

Penggunaan material kaca/transparan

e.

Penggunaan sculpture

f.

Penggunaan komposisi warna

VI.2.5. Konsep Estetika Arsitektural
Meliputi :
a.

Irama, terdiri dari :
- Pengulangan
- Gradasi
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- Kejutan
b.

Sequence/urutan, terdiri dari :
- Urutan kegiatan
- Urutan menuju klimaks
- Urutan klimaks

c.

Karakter massa
Karakter massa dipengaruhi oleh ingatan, kesan/reaksi
emosi, dan penyajian fungsional, dapat berupa :
- Garis horizontal
- Garis vertikal
- Lingkaran

VI.2.6. Konsep Bentuk dan Jenis Massa Bangunan
 Bentuk Bangunan
a.

Bangunan Penerima

Gambar VI.7. Konsep Bentuk Bangunan Penerima
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

Bangunan penerima menggunakan bentuk dasar
lingkaran dengan penambahan bentuk dan penggunaan
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warna sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan
terbuka dan ceria.
Bentuk atap bangunan penerima dapat diterjemahkan
sebagai buah jeruk atau bentuk lain sesuai imajinasi anak.

b.

Bangunan Utama
•

Bermain Aktif

Gambar VI.8. Konsep Bentuk Bangunan Utama (Bermain Aktif)
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

Untuk kegiatan minat bakat (gambar VI.5 atas),
massa dibuat seperti gazebo dengan mengambil
bentuk

menyerupai bunga berkelopak empat.

Keempat kelopak dijadikan kantilever melingkar
dengan ketinggian yang berbeda dan dihubungkan
commit
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Sedangkan untuk kegiatan playground indoor
(gambar VI.5 bawah), menggunakan bentuk organis
dengan

bentuk

dasar

lengkung.

Dindingnya

menggunakan material transparan/kaca agar anak
dapat berinteraksi dengan lingkungan luar, serta
terdapat batu alam yang disusun menyerupai bentuk
puzzle di sebagian dinding luar bagian bawah.
•

Bermain Pasif

to user
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Sumber : Analisis Pribadi, 2011
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Kegiatan bermain pasif terdiri dari kegiatankegiatan indoor yang kurang memerlukan interaksi
dengan dunia luar. Oleh karena itu, massa-massa
bangunan untuk kegiatan ini didominasi oleh dinding
masif dengan gambar mural pada bagian luarnya dan
hanya menggunakan material transparan/kaca pada
ruangan tertentu saja. Selain itu, massa-massa
bangunan kegiatan ini menggunakan roof garden
sebagai

area

interaksi

sekaligus

penyeimbang

dominasi dinding masif tersebut.

c.

Bangunan Penunjang

Gambar VI.10. Konsep Bentuk Bangunan Penunjang
Sumber : Analisis Pribadi, 2011
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Bangunan penujang menggunakan bentuk dasar
penggabungan bentuk persegi dan lingkaran dengan
material transparan/kaca pada dindingnya. Bagian atap
menggunakan variasi atap dak.

d.

Bangunan Komersial

Gambar VI.11. Konsep Bentuk Bangunan Komersial
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

Bangunan komersial menggunakan bentuk dasar
lengkung. Dinding menggunakan perpaduan material
transparan/kaca dan batu alam. Pada dindingnya juga
diberi

kisi-kisi

sebagai

shading

bangunan

dengan

penggunaan warna sebagai kesan dinamis dan atraktif.
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 Jenis Massa Bangunan
Berdasarkan kriteria pertimbangan massa bangunan dan
analisis, maka diperoleh konsep penataan massa bangunan
majemuk.
Massa bangunan majemuk lebih banyak menghadirkan sisi
bangunan yang terkena sinar matahari secara langsung. Tata
massa jenis ini lebih sering digunakan untuk pengolahan
bangunan dengan penataan landscape yang dominan.

VI.2.7. Konsep Sistem Struktur dan Konstruksi
a.

Sub Struktur
Berdasarkan analisis terhadap alternatif sub struktur, maka
dipilih :
- Pondasi foot plate
- Pondasi sarang laba-laba, digunakan pada amphiteater

b.

Super Struktur
Berdasarkan analisis yang dilakukan maka ditentukan
penggunaan super struktur sebagai berikut :
- Dinding batu bata
- Dinding kayu
- Partisi

c.

Upper Struktur
- Atap genting
- Atap dak
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- Roof garden
- Pergola

VI.2.8. Konsep Sistem Utilitas
a.

Sistem Air Bersih
Menggunakan dua jenis sumber air, yaitu air dari PDAM
dan mata air dengan sistem instalasi sebagai berikut :

Skema VI.1. Sistem Instalasi Air Bersih
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

b.

Sistem Air Kotor
Air hujan dan air kotor dari kamar mandi serta dapur
dialirkan langsung melalu talang ke riol kota, sedangkan air
kotor dari WC dialirkan ke septic tank, diolah di sumur
peresapan, baru dialirkan ke riol kota.
Sistem instalasi air kotor digambarkan sebagai berikut :

Skema VI.2. Sistem Instalasi Air Kotor
Sumber : Analisis Pribadi, 2011
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Sistem Instalasi Listrik
Menggunakan dua jenis tenaga listrik yang saling
melengkapi, yaitu :
- PLN
Listrik dari PLN merupakan sumber listrik utama
dalam edutainment center ini.
- Genset
Genset dipakai sebagai sumber listrik cadangan.
Penempatan genset terpisah dari zona kegiatan utama untuk
mencegah kebisingan dan getaran yang ditimbulkan oleh
mesin genset.

Sistem distribusi jaringan listrik menggunakan kabel-kabel
bawah tanah yang terbagi menjadi beberapa wilayah kerja
sesuai zona kegiatan.
Sistem jaringan listrik digambarkan sebagai berikut :

Skema VI.3. Sistem Jaringan Listrik
Sumber : Analisis Pribadi, 2011
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Sistem Komunikasi
Sistem komunikasi yang digunakan yaitu :
 Komunikasi ekstern
- Telepon
- Faksimili
 Komunikasi intern
- Intercome
- PABX (Private Automatic Branch Machine)
- Loudspeaker
- Handy Talkie (HT)

e.

Sistem Penanggulangan Kebakaran
Penanggulangan

terhadap

bahaya

kebakaran

dalam

kawasan ini menggunakan cara manual, yaitu penyediaan
tabung pemadam kebakaran (portable fire extinguisher system)
yang diletakkan pada tempat dan ruang yang rawan terjadi
kebakaran serta di tempat yang mudah dijangkau. Setiap
tabung melayani area seluas 75 m2. Sedangkan untuk
kebakaran yang terjadi di luar ruangan, digunakan hidran
pemadam.
f.

Sistem Penangkal Petir
Menggunakan sistem Faraday, yaitu berupa tiang setinggi
50 cm. Tiang-tiang tersebut dipasang di puncak bangunan atau
atap, kemudian dihubungkan dengan kawat yang dimasukkan
ke

dalam

pipa yang tidak
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menghantarkan listrik (pipa paralon) yang dihubungkan
dengan ground.
g.

Sistem Pembuangan Sampah
Menggunakan kotak sampah ditempatkan menyebar di
seluruh bangunan, pada tempat yang strategis dan mudah
dijangkau, serta dekat dengan kegiatan yang ada agar dapat
dimaksimalkan penggunaannya.

h.

Konsep Landscape
Penataan landscape dalam edutainment center meliputi :
 Sirkulasi landscape
- Jalan setapak
- Pergola

Gambar VI.12. Konsep Sirkulasi Landscape
Sumber : Analisis Pribadi, 2011

 Elemen landscape
- Softscape Landscape
• Tanaman yang sesuai adalah yang bertajuk lebar dan
lebat sebagai barier asap, debu, dan bising.
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• Tanaman berdaun lebar sebagai peneduh dalam site
dan area parkir.
• Tanaman pengarah sebagai pengarah jalur sirkulasi.
• Rumput sebagai penutup tanah untuk mengurangi
panas di permukaan tanah, membaurkan silau sinar
matahari, dan mengurangi aliran air di permukaan
tanah.
- Hardscape Landscape
Dimanfaatkan sebagai pendukung kegiatan seperti
jalur pedestrian dan kendaraan, memberikan perkuatan
karakter, dan estetika bangunan. Hardscape landscape
yang digunakan berupa lantai penutup jalan (paving
block) dan street furniture (lampu jalan, tempat
sampah, dan lain-lain). Beberapa alternatif hardscape
landscape yang digunakan antara lain perkerasan pada
jalan setapak, taman, batu alam, serta unsur air
(kolam/air mancur).
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