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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Pengertian Judul 

Untuk memahami pengertian dari judul di atas maka perlu 

diuraikan terlebih dahulu pengertian dari masing-masing kata yang 

menyusun judul tersebut : 

 Wonogiri : Merupakan Kabupaten yang terletak di Propinsi 

Jawa Tengah dengan topografi yang berbukit-

bukit
1
. 

 Sport : Dalam bahasa Indonesia artinya olahraga yaitu 

suatu kegiatan yang melakukan olah gerak tubuh 

dan kerja pikiran
2
. 

 And : Kata penghubung “dan”. 

 Recreation : Usaha atau kegiatan yang dilaksanakan pada 

waktu senggang untuk mengembalikan kesegaran 

jasmani dan rohani
3
. 

 Center : Suatu kata yang berarti tengah atau suatu posisi 

yang berada ditengah tengah atau memusat
4
. 

 Arsitektur : Art and science of building; design or style of 

building(s). adalah seni dan ilmu dalam 

merancang bangunan
5
. 

 Alami : Sesuatu yang bersangkutan dengan alam. 

 

Dengan demikian pengertian judul “WONOGIRI  SPORT AND 

RECREATION CENTER dengan Pendekatakan Arsitektur Alami” dapat 

diartikan suatu pusat olahraga atau bangunan yang diarahkan dapat 

                                                             
1 www.id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_wonogiri.htm 
2 Kamus Umum Bahasa Indonesia. 1985. W.J.S Poerwandarminta 
3
 Webster’s New Collegiate Dictonary (1980) 

4 Ibid 
5 Oxford Advanced Learner's Dictionary 
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mewadahi aktifitas masyarakat berolah raga dan berekreasi di area 

outdoornya yang berada di wonogiri dengan perancangan tapak yang 

menyatu dengan alam. 

 

1.2.   Latar Belakang 

1.2.1. Pengetahuan Olah Raga 

Olahraga merupakan salah satu unsur yang berpengaruh dan 

merupakan kebutuhan dan kewajiban dalam kehidupan manusia, yaitu 

suatu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan maksud untuk memelihara 

kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. Kegiatan ini dalam 

perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, 

menyenangkan atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 

prestasi. 

Pemerintah sendiri menjadikan olahraga sebagai pendukung 

terwujudnya manusia Indonesia yang sehat dengan menempatkan olahraga 

sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam 

Tap MPR No. IV/ MPR/ 2004 (GBHN) yaitu menumbuhkan budaya 

olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga 

memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup. 

 

1.2.2. Manfaat Berolah Raga 

Selain olahraga membuat peredaran darah menjadi lancar, dapat 

menurunkan kolesterol karena membakar lemak dan kalori juga 

mengurangi risiko darah tinggi dan obesitas. Bahkan menurut Daniel 

Landers, seorang profesor pendidikan olahraga dari Arizona State 

University menemukan manfaat lain olahraga untuk otak manusia. 

Menurut Landers (2003), manfaat olahraga terhadap otak sebagai 

berikut
6
: 

a. Meningkatkan kemampuan otak 

b. Membantu menunda proses penuaan 

                                                             
6 Daniel Landers, 2003, Arizona State University, manfaat olahraga dalam www.simplyeko.com  
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c. Mengurangi stres 

d. Menaikkan daya tahan tubuh 

e. Memperbaiki kepercayaan diri 

Jadi olahraga merupakan obat mujarab yang murah untuk 

mendapatkan sehat jasmani dan rohani. 

 

1.2.3. Perkembangan Olah Raga di Wonogiri 

Wonogiri memiliki masyarakat yang mempunyai apresiasi yang 

tinggi terhadap perkembangan dunia olahraga. Olahraga sudah menempati 

posisi yang penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bahkan 

meningkatnya minat masyarakat ditunjukan dengan semakin 

bertambahnya klub-klub atau kelompok-kelompok dari berbagai cabang 

olahraga di Wonogiri. 

Peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga ini sendiri tidak 

diimbangi dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas fasilitas 

olahraga di Wonogiri, bahkan terjadi kecenderungan menurunnya kualitas 

fasilitas olahraga karena kurangnya perawatan. Bahkan saat ini banyak 

klub-klub atau kelompok-kelompok olahraga yang tidak tertampung 

kegiatanya, sehingga mereka berlatih dengan fasilitas yang seadanya, atau 

berlatih ditempat-tempat yang kurang representative. Hal tersebut dapat 

menghambat perkembangan olahraga di Wonogiri, baik dari segi kualitas 

maupun kuantitasnya. Masalah lain yang perlu menjadi perhatian adalah 

fasilitas-fasilitas olahraga yang ada di Wonogiri kebanyakan tersebar 

letaknya, sehingga sulit bagi pemeriintah atau sponsor untuk melakukan 

pembinaan bagi atlet dan klub. 

 

1.2.4. Fasilitas Olahraga di Wonogiri 

Kebutuhan akan Wonogiri Sport and Recreation Center antara lain 

dibelakangi oleh kurangnya fasilitas olahraga yang standard dan mewadahi 

di Wonogiri untuk kegiatan olahraga. Di Wonogiri sendiri hanya terdapat 

1 (satu) gedung olahraga (GOR), yaitu GOR Giri Mandala. 
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Fasilitas olahraga di GOR Giri Mandala itu tersebut adalah : 

lapangan voli, lapangan basket dan lapangan badminton. Maka dari itu 

dibutuhkan pusat olahraga atau gedung olahraga yang mewadahi untuk 

pengembangan bakat, kreatifitas dan hobi, bisa juga sebagai hiburan atau 

refresing. 

Melalui Wonogiri Sport and Recreation Center ini diharapkan 

menjadi perkembangan dunia olahraga di Kabupaten Wonogiri yang 

mampu memberikan fasilitas olahraga dari beberapa cabang olahraga dan 

rekreasi dalam satu kawasan atau memusat. 

 

 

Gambar 1.1. Fasilitas olahraga yang ada 
di Wonogiri 

Sumber : foto pribadi, 2011 

 

1.2.5. Peran Rekreasi dalam Kehidupan 

Menurut Krippendorf (1994), kegiatan rekreasi merupakan salah 

satu kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Secara psikologi 

banyak orang di tempat kerja yang merasa jenuh dengan adanya beberapa 

kesibukan dan masalah. Mereka membutuhkan istirahat dari bekerja 

seperti, tidur dengan nyaman, bersantai, mempunyai teman bekerja yang 

baik, kebutuhan untuk hidup bebas, dan merasa aman dari resiko buruk. 

Melihat beberapa pernyataan di atas, maka rekreasi dapat disimpulkan 

sebagai suatu kegiatan yang dilakukan sebagai pengisi waktu luang untuk 

satu atau beberapa tujuan, diantaranya untuk kesenangan, kepuasan, 

penyegaran sikap dan mental yang dapat memulihkan kekuatan baik fisik 

maupun mental. Banyak nilai yang dapat diperoleh dari rekreasi dengan 
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menggunakan dasar persekutuan. Ketegangan dapat dilepaskan dan energi 

yang ada dapat digunakan dengan cara-cara yang berguna. Anak-anak 

dapat diajari bagaimana berolah raga dalam berbagai kegiatan sehingga 

kemampuan individu dapat dibangun dan ditingkatkan melalui rekreasi. 

Anak-anak perlu belajar berelasi dengan orang lain di arena bermain 

sebagaimana di dalam kelas atau rumah. Kreativitas dapat ditingkatkan 

dan dibangun, dan cara-cara baru untuk melakukannya dapat 

diperkenalkan. Salah satu manfaat penting dari rekreasi adalah dalam 

pembentukan karakter/sifat. Telah dikatakan bahwa “anak-anak belajar 

melalui bermain”. Melalui suatu program rekreasi yang telah disusun dan 

direncanakan dengan baik, anak-anak dapat belajar untuk menikmati 

penggunaan waktu sebaik-baiknya. Tantangan pada pengajaran yang 

efektif dengan menggunakan latar alami amat tidak terbatas bagi para 

pemimpin dan para guru. 

Secara lebih spesifik peranan rekreasi dalam kehidupan sosial 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Mengembangkan rasa menghargai dan mencintai lingkungan 

serta melestarikannya. 

b. Mengembangkan pengertian dan kemampuan serta pemahaman 

akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan 

menggunakannya secara bijaksana. 

c. Menggugah kesadaran manusia akan pentingnya membina 

hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya serta 

agar semakin mengenal sifat ataupun karakternya. 

d. Membantu mengembangkan secara positif tingkah laku serta 

hubungan sosial kepada individu. 

e. Membantu mengembangkan ilmu pengetahuan tentang praktek 

lingkungan yang sehat. 

f. Membantu membuat pelajaran di kelas agar menjadi lebih 

berarti melalui pengalaman langsung di lapangan. 
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g. Membuka peluang membangun kerjasama antar masyarakat 

sekolah dengan organisasi pelayanan rekreasi pada khususnya 

dan masyarakat pada umumnya. 

h. Menumbuhkan dan atau memperkuat rasa percaya diri dan 

harga diri yang merupakan pondasi yang kuat untuk 

menumbuhkan “self concept”. 

i. Mempererat persaudaraan dan tumbuhnya saling mendukung 

diantara anggota kelompok . 

j. Menambah atau meningkatkan keterampilan dan koordinasi. 

k. Menambah kesenangan pribadi serta rasa kebersamaan antara 

anggota kelompok. 

l. Mendidik seseorang untuk dapat mengisi waktu luangnya 

dengan kegiatan positif dalam arti, tidak merugikan dirinya 

sendiri, orang lain, atau lingkungan/alam dan sebaliknya 

mencegah munculnya kegiatan negatif, seperti penggunaan 

narkoba, vandalisme kegiatan destruktif, dan kegiatan negatif 

lain yang sejenis. 

m. Mengembangkan budaya hidup sehat, baik untuk pribadi 

maupun untuk orang lain dan atau lingkungan alamnya. 

 

1.2.6. Tujuan Rekreasi 

Salah satu usaha memulihkan kembali mental itu ialah dalam 

bentuk rekreasi yang sehat dan terarah. Oleh karena itu masalah rekreasi 

dalam masyarakat dipandang sebagai usaha penting kesejahteraan 

manusia. 

Kegiatan rekreasi yang dimaksud mengandung tujuan yang ideal 

dan praktis yaitu mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Happyness (kesenangan) 

b. Satisfaction (kepuasan) 

c. Balanced Growh (keseimbangan) 

d. Creativiveness (kreatifitas) 
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e. Competition (kompetisi) 

 

1.3.   Rumusan Permasalahan 

a. Pertanyaan Permasalahan Umum 

Wonogiri hanya memiliki satu fasilitas olahraga (GOR) yaitu 

GOR Giri Mandala, sehingga fasilitas olahraga yang 

ditampungpun belum bisa mewadahi kegiatan/aktifitas olahraga 

masyarakat Wonogiri khususnya. Menanggapi permasalahan 

tersebut, bagaimana merencanakan dan merancang sebuah 

bangunan atau gedung olah raga yang memusat dengan berbagai 

cabang olahraga dan sebagai sarana rekreasi untuk 

aktifitas/kebutuhan masyarakat Wonogiri. Serta yang memadai 

dan memiliki fasilitas yang baik, lengkap dan berstandart nasional. 

Guna untuk menunjang kegiatan olahraga dan rekreasi di 

Wonogiri. 

b. Pertanyaan Permasalahan 

1) Bagaimana menentukan konsep lokasi dan site bangunan yang 

dapat mendukung keberadaan dan eksistensi dari bangunan 

tersebut ? 

2) Bagaimana menentukan konsep program ruang baik kebutuhan 

maupun besaran ruang serta organisasi ruang yang sesuai 

dengan macam ruang dan karakteristik dari masing – masing 

kegiatan yang diwadahinya ? 

3) Bagaimana menentukan konsep desain  bangunan yang dapat 

menampilkan arsitektur alami dengan fungsi dan tampilan 

suatu bangunan menarik ? 

4) Bagaimana konsep penataan landscape bangunan yang 

menampilkan arsitektur alami ? 

5) Bagaimana konsep struktur dan utilitas bangunan yang dapat 

mendukung dan menunjang fungsi dari bangunan tersebut ? 
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1.4.   Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

Tujuan pembahasan ini adalah mengumpulkan, mengungkapkan 

serta merumuskan segala potensi dan masalah yang berkaitan dengan 

perencanaan dan perancangan sebuah Sport and Recreation Center sebagai 

sarana olahraga dan sarana rekreasi yang terdapat di Wonogiri, yaitu 

mendesain bangunan dengan pendekatan arsitektur alami yang hemat 

energi meliputi penghawaan, pencahayaan dan landscape, selain itu 

mencangkup juga sarana dan prasarana, kondisi fisik, dan kebijakan 

pemerintah yang ada sebagai landasan bagi proses perencanaan dan 

perancangan selanjutnya yang memadai, berfasilitas baik, berstandart dan 

mampu menampung kegiatan olahraga yang dibutuhkan masyarakat 

Wonogiri.  

 

1.4.2. Sasaran 

Sasaran pembahasan ini adalah untuk mendapatkan dan 

merumuskan landasan program perencanaan dan perancangan arsitektur 

sebagai landasan konseptual bagi perancangan Sport and Recreation 

Center di Wonogiri dengan memperhatikan potensi dan kendala yang ada 

seperti : 

a. Konsep penentuan lokasi dan site yang sesuai dengan keberadaan 

dan eksistensi dari bangunan. 

b. Konsep peruangan yang meliputi kebutuhan, besaran, persyaratan, 

hubungan dan organisasi ruang yang sesuai dengan kebutuahan 

dan karakter dari masing – masing kegiatan yang diwadahinya. 

c. Konsep desain  bangunan yang dapat menampilkan arsitektur 

alami dengan fungsi dan tampilan suatu bangunan menarik. 

d. Konsep desain bangunan dan penataan landscape yang 

menampilkan arsitektur alami. 

e. Konsep struktur dan utilitas yang mendukung fungsi bangunan. 

 



9 

 

1.4.3. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan ditekankan pada aspek-aspek perencanaan dan 

perancangan arsitektur untuk Sport and Recreation Center yang meliputi 

antara lain perundangan/kebijakan pemerintah, aspek-aspek fisik dan non 

fisik. Secara fisik, lingkup pembahasan perancangan ini adalah Kota 

Wonogiri dengan skala pelayanan bersifat regional. 

 

1.5.   Metodologi Pembahasan 

Metode penulisan yang dilakukan adalah mengadakan 

pengumpulan data melalui analisis-sintesis, dimana data yang dianalisis 

disatukan kembali untuk disintesiskan. Kemudian hasil dari analisis-

sintesis tersebut dilakukan suatu pendekatan yang menjadi dasar 

penyusunan konsep program perencanaan dan perancangan. 

Adapun Tahap yang dilalui yaitu: 

a. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam proses 

perencanaan dan perancangan. 

b. Menganalisa permasalahan berdasarkan data primer dan 

sekunder serta menyimpulkannya yang digunakan sebagai 

alternatif pemecahan. 

c. Mengadakan pendekatan – pendekatan untuk mendapatkan 

solusi dan merumuskan hasil – hasil sintesisa ke dalam suatu 

rumusan konsep perancangan.  

1.5.1. Pengumpulan data 

a) Studi Literatur 

Mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan teori, konsep, 

dan standar perencanaan dan perancangan Sport and Recreation 

Center. 

b) Wawancara 

Penulis melakukan wawancara mengenai masalah yang 

berkaitan dengan perencanaan dan perancangan Sport and 
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Recreation Center dari berbagai nara sumber dan dosen 

pembimbing secara langsung. 

c) Observasi 

Mengadakan pengamatan ke beberapa obyek Sport 

Center/ kompleks Olahraga yang memiliki fungsi hampir serupa 

untuk memperoleh data kebutuhan ruang. 

d) Study Komparatif 

Melakukan perbandingan terhadap hasil observasi yang 

dilakukan pada beberapa obyek serupa dan alternative lokasi 

yang dipilih untuk analisa criteria yang diterapkan pada Sport and 

Recreation Center yang diprogramkan. 

 

1.5.2. Analisis 

Yaitu dengan cara menganalisis data fisik dan non fisik untuk 

disajikan dalam pertimbangan mendesain sesuai standar dan literatur yang 

sudah ada, antara lain :  

a) Pengolahan Data. 

b) Pengolahan Konsep. 

1.5.3. Sintesis 

Yaitu dengan melakukan review pokok pembahasan masalah 

kemudian disimpulkan menjadi suatu satu rangkuman konsep yang telah 

terpilih, diteliti dan dipelajari. 

 

1.5.4. Konsep Perencanaan dan Perancangan 

Membuat konsep/dasar perencanaan dan perancangan dengan 

menggunakan metode diskriptif untuk memperjelas dan memperkuat yang 

satu dengan yang lain yang dieujudkan dalam sebuah konsep perencanaan 

dan perancangan. 
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1.6.   Sistematika Pembahasan 

Laporan DP3A ini disusun dalam empat tahap, mencakup hal-hal 

yang berhubungan dengan proses Dasar Program Perencanaan dan 

Perancangan arsitektur. Mencakup latar belakang, tujuan, permasalahan, 

kajian teori, kajian lokasi dan analisis pendekatan serta konsep 

perencanaan dan perancangan.  

 

BAB I   PENDAHULUAN  

Pada tahap pertama mengungkap tentang latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan dan sasaran menekankan tentang sarana dan 

prasarana olahraga yang ada di Wonogiri, lingkup pembahasan, 

metodologi pembahasan serta sistematika pembahasan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tentang tinjauan secara kepustakaan data literatur untuk 

proses Dasar Program Perencanaan dan perancangan Arsitektur berupa 

tinjauan umum dan analisa jenis olahraga, persyaratan, tinjauan umum 

perkambangan olahraga di Wonogiri, tinjauan tentang fasilitas olahraga 

dan Sport center di Indonesia.  

 

BAB III TINJAUAN OLAH RAGA DI KOTA WONOGIRI  

Menguraikan tentang tinjauan Kota Wonogiri, khususnya 

mengenai perkembangan olahraga di Wonogiri, serta data-data masing-

masing cabang olahraga, prestasi yang pernah dicapai dan fasilitas yang 

tersedia di Kota Wonogiri, sebagai pendukung keberadaan Sport and 

Recreation Center meliputi kondisi fisik dan non fisik, pencapaian, sarana 

dan prasarana yang tersedia, potensi dan masalah yang dimiliki tapak serta 

kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pengembangan tapak. 
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BAB IV ANALISA PENDEKATAN, KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  

Berisi tentang analisis pendekatan serta konsep perencanaan dan 

perancangan tentang gagasan perecanaan, analisis dan konsep site, analisis 

dan konsep ruang, analisis dan konsep penampilan arsitektur, analisis dan 

konsep struktur, analisis dan konsep interior dan pengondisian ruang, 

analisis dan konsep utilitas. 


