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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Judul

Pengertian judul : ” CENTER OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN

SOLO DENGAN PENEKANAN TEORI WARNA” adalah sebagai berikut :

Early - Awal

- Dini

- Muda

- Sebelum waktunya

(www.kamusbesar.com, diakses tanggal 30 Januari 2012 )

Childhood - Childhood adalah masa kanak-kanak.

- Anak adalah rentang usia mulai dari lahir hingga masa

remaja. Dalam psikologi perkembangan, masa kanak-

kanak dibagi menjadi tahap-tahap perkembangan balita

(belajar berjalan), anak usia dini (usia bermain), masa

kanak-kanak tengah (usia sekolah), dan remaja (pubertas

melalui pos-pubertas).

- Awal masa kanak-kanak pada anak usia dini mengikuti

tahap bayi dan dimulai dengan masa balita ketika anak

mulai berbicara atau mengambil langkah-langkah secara

independen. Sementara balita berakhir sekitar usia tiga

tahun ketika anak menjadi kurang bergantung pada

bantuan orang tua untuk kebutuhan dasar. Menurut

Asosiasi Nasional untuk Pendidikan Anak Muda, anak

usia dini meliputi kehidupan manusia dari lahir sampai

usia delapan.

- Masa kanak-kanak tengah, dimulai pada sekitar usia tujuh

tahun atau delapan tahun mendekati usia sekolah dasar dan

berakhir sekitar usia pubertas yang menandai awal masa
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remaja.

- Masa remaja, biasanya ditentukan oleh masa pubertas.

akhir masa remaja dan awal dewasa bervariasi menurut

negara dan fungsi, dan bahkan dalam negara-negara atau

budaya tunggal mungkin terdapat usia yang berbeda di

mana individu dianggap cukup dewasa untuk

melaksanakan tugas tertentu.

(www.wikipedia.com, diakses tanggal 30 Januari 2012)

Education - Education adalah pendidikan.

- Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia

melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara,

perbuatan mendidik.

(www.wikipedia.com, diakses tanggal 30 Januari 2012)

Center - Center adalah pusat.

- Tempat yang diletakkan dibagian tengah.

- Titik yang di tengah-tengah benar (dibulatan bola,

lingkaran).

- Pusar.

- Pokok pangkal atau yang menjadi pumpuan (berbagai-

bagai urusan, hal).

- Orang yg menjadi pumpunan dari bagian-bagian

(www.kamusbesar.com, diakses tanggal 30 Januari 2012)

Penekanan - Proses, cara, perbuatan menekan atau menekankan.

(www.kamusbesar.com, diakses tanggal 30 Januari 2012)

Teori - Pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan,

didukung oleh data dan argumentasi.

- Penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan

fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi,

argumentasi

- Asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian
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Warna

Kota

atau ilmu pengetahuan.

- Pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu.

(www.kamusbesar.com, diakses tanggal 30 Januari 2012)

- Kesan yg diperoleh mata dari cahaya yg dipantulkan oleh

benda-benda yg dikenainya; corak rupa, seperti biru dan

hijau.

- Corak; ragam (sifat sesuatu).

(www.kamusbesar.com, diakses tanggal 30 Januari 2012)

- Daerah permukiman yg terdiri atas bangunan rumah yang

merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan

masyarakat.

(www.kamusbesar.com, diakses tanggal 30 Januari 2012)

Surakarta - Sebuah kota di Jawa Tengah Indonesia yang memiliki

penduduk lebih dari 520.061 orang (pada tahun 2009)

dengan kepadatan penduduk 11,811.5 orang/km2. Kota

Surakarta berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten

Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, di sebelah Timur

dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan

Kabupaten Sukoharjo, sedangkan pada sebelah Selatan

berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo.

(www.wikipedia.com, diakses tanggal 30 Januari 2012)

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan pengertian ”Sebuah pusat

pendidikan untuk anak-anak usia dini dengan menekankan dan mengembangkan

konsep teori warna pada bangunan dan interior ruang dalam yang terletak pada

Kota Surakarta.”
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1.2. Latar Belakang

1.2.1. Sejarah Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia

Dilansir dari website resmi dari Presiden Republik Indonesia yang

diakses pada tanggal 30 Januari 2012, yaitu Dr. H. Susilo Bambang

Yudhoyono bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang

pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu

upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia

6 tahun. Ini dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani anak agar

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut pada jalur

formal, non formal, dan informal.

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu bentuk

penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada perletakan dasar

kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus

dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi,

kecerdasan spiritual), sosio-emosional (sikap, perilaku, dan agama),

bahasa, dan komunikasi. Sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap

perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Ditinjau dari sejarahnya seperti yang dilansir website resmi

Kemendikbud, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia mulai

diperhatikan oleh pemerintah secara sungguh-sungguh sejak tahun 2002

dengan rentang usia 0-6 tahun. Dengan demikian pengembangan PAUD

yang menyangkup rentang usia 0-6 tahun secara nasional baru berjalan

selama 9 tahun. Namun, karena pemahaman dan kemauan masyarakat

selama ini sudah sangat bagus, terhitung sejak tahun 2009 Angka Partipasi

Kasar APK-PAUD sudah mencapai 15,3 juta atau 53,6 persen.

Menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1, rentang anak

usia dini adalah 0-6 tahun. Namun, menurut kajian rumpun keilmuan

PAUD dan penyelenggaraan di beberapa Negara, PAUD dilaksanakan

sejak usia 0-8 tahun. Adapun ruang lingkup Pendidikan Anak Usia Dini

yaitu:
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a. Infant (0-1 tahun)

b. Toddler (2-3 tahun)

c. Preschool Kindergarten Children (3-6 tahun)

d. Early Primary School / SD Kelas awal (6-8 tahun)

Pendidikan Anak Usia Dini memiliki fungsi utama

mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi

perkembangan kognitif, bahasa fisik (motorik kasar dan halus), sosial, dan

emosional. Sehubungan dengan fungsi-fungsi yang telah dipaparkan

tersebut, maka tujuan Pendidikan Anak Usia Dini dapat dirumuskan

sebagai berikut :

a. Memberikan pengasuhan dan pembimbingan yang

memungkinkan anak usia dini tumbuh dan berkembang sesuai

dengan usia dan potensinya.

b. Mengidentifikasi penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga

jika terjadi penyimpangan dapat dilakukan intervensi dini.

c. Menyediakan pengalaman yang beranekaragam dan

mengasyikkan bagi anak usia dini, yang memungkinkan mereka

mengembangkan potensi dalam berbagai bidang, sehingga siap

untuk mengikuti pendidikan pada jenjang sekolah dasar (SD).

Di dalam Pendidikan Anak Usia Dini, memiliki 3 Pilar Kebijakan

PAUD diantaranya:

a. Perluasan dan pemerataan akses layanan PAUD kepada semua

anak antara lain;

1) Pemberdayaan semua potensi yang ada di masyarakat.

2) Keberpihakan kepada anak-anak yang kurang beruntung.

b. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing antara lain dengan

cara:

1) Mengupayakan PAUD yang murah dan mudah, tetapi

bermutu.
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c. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan pendidikan

(PAUD) antara lain dengan cara meningkatkan:

1) Keterbukaan, kemudahan, dan fleksibilitas di bidang layanan

PAUD kepada masyarakat.

Pada tahun 2005 UNESCO mengatakan bahwa Indonesia

merupakan negara yang angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) terendah di ASEAN baru mencapai angka sekitar 20%. Ini masih

rendah dari Fhilipina (27%), bahkan negara yang baru saja merdeka

Vietnam (43%), Thailand (86%) dan Malaysia (89%). Dan kesemuanya ini

semakin tampak dengan Human Development Index (HDI) Indonesia yang

juga lebih rendah diantara negara-negara tersebut. Ini membuktikan bahwa

pembangunan PAUD berbanding lurus dengan mutu dari sebuah negara

yang terdiskripsikan dalam HDI.

Untuk bidang SDM dalam pengembangan PAUD ini dijabarkan

dalam PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 29

yang menjelaskan bahwa standar minimal bagi pendidik PAUD adalah D-

IV atau Sarjana dengan latar belakang pendidikan PAUD, Psikologi, atau

pendidikan lainnya yang telah bersertifikat profesi guru untuk PAUD.

Yang kesemuanya merupakan bentuk perhatian Pemerintah betapa

pentingnya PAUD bagi bangsa.

1.2.2. Potensi  Pendidikan Anak Usia Dini di Surakarta

Program PAUD yang dikenal di Kota Surakarta adalah PAUD dari

jalur formal yaitu yang berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), sedangkan

PAUD dari jalur non-formal belumlah banyak diketahui oleh masyarakat

Kota Surakarta. Namun, sejak diberlakukannya otonomi daerah,

Pemerintah Kota Surakarta sangat menaruh perhatian terhadap kemajuan

pendidikan termasuk di dalamnya pendidikan bagi anak usia dini. Berbagai

usaha telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Surakarta, yaitu pada

setiap 5 tahun mensosialisasikan program-program PAUD kepada
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masyarakat terutama program PAUD jalur non-formal yang berbentuk

Kelompok Bermain, TPA, dan POSPAUD.

Dilansir dari website resmi Koran Solopos yang diakses pada 7

February 2012, bahwa jumlah lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)

di Kota Surakarta masih kurang. Jika mempertimbangkan jumlah

penduduknya yang mencapai angka 500.000 orang, idealnya tersedia 300

PAUD. Tetapi, yang tersedianya hanya 125 PAUD. Menurut Kepala Seksi

Kesetaraan dan PAUD, Drs.Waliyono, MM mengharapkan agar muncul

pos-pos PAUD yang dikelola oleh ibu-ibu PKK secara sukarela.

Dikarenakan PAUD sangat diperlukan, ini dibuktikan anak-anak yang

mengenyam pendidikan sejak dini akan lebih berkualitas dibandingkan

anak-anak yang langsung mengenyam pendidikan dasar.

PAUD sangat dibutuhkan dan berpotensi di Kota Surakarta, hanya

saja jumlah PAUD yang terdapat belum dapat memenuhi kebutuhan

peminat dari PAUD sehingga diperlukan kemunculan PAUD di Kota

Surakarta agar sistem pendidikan di Kota Surakarta lebih berkualitas.

1.2.3. Pengaruh Warna Terhadap Psikologi Anak

Warna dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan anak

karena memudahkan menanggapi bahasa. Anak-anak sudah dapat

membedakan warna sejak usia 6 bulan awal. Warna dapat merangsang

anak-anak terutama bagi anak dengan gangguan defisit perhatian. Dengan

warna anak-anak belajar untuk mengekpresikan diri dan ketika mereka

diperbolehkan untuk memilih warna untuk menghias kamar atau memilih

warna pakaian, mereka akan menjadi lebih percaya diri dan membuka

lebih banyak kreativitas dan ekspresi.

Anak lebih tertarik untuk memberikan reaksi positif terhadap warna

cerah misalnya merah muda, biru atau merah. Seorang anak biasanya tidak

suka terhadap warna-warna gelap seperti coklat, hitam atau abu-abu.

Untuk itu, kamar anak dan aksesoris yang ada di dalamnya harus

menggunakan warna-warna cerah karena bisa mendorong daya kreatifitas,
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imajinasi, memberi semangat, mempengaruhi rasa estetika dan

memperkuat rangsangan saraf pada otak anak.

Berikut ini merupakan pembahasan efek warna terhadap psikologi

anak-anak:

a. Merah,

Warna merah merangsang dan menstimulasi anak, menimbulkan

semangat aktif, hangat, dan agresif pada anak-anak. Sebaliknya

warna ini tidak digunakan pada interior ruangan untuk anak di

bawah 1 tahun karena efek negative dan penggunaan warna ini

secara berlebihan dapat menimbulkan kemarahan, dendam, dan

mendorong kesan keributan.

Gambar 1.1. Interior kamar anak dengan pemilihan warna merah muda

Sumber : www.edupaint.com , diakses tanggal 7 February 2012

b. Kuning,

Warna kuning penuh dengan keceriaan, hangat, dan berenergi.

Namun warna ini kurang cocok digunakan pada interior ruangan

untuk anak-anak karena, terlalu terang dan akan menyebabkan

anak silau dan sulit untuk tidur jika digunakan pada interior

kamar tidur anak.
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c. Biru,

Warna biru memberikan kesan nyaman. Lebih baik untuk

memilih warna biru terang agar tidak terlalu pasif karena,

penggunaan warna ini secara berlebihan akan menimbulkan

kesan lesu.

d. Hijau,

Warna hijau akan lebih menarik jika dikombinasikan dengan

warna merah dan orange. Hal ini karena warna hijau terkesan

sepi dan santai sehingga bila berlebihan akan membuat anak

menjadi malas.

Gambar 1.2. Interior kamar anak dengan pemilihan campuran antara hijau, merah, biru

Sumber : www.edupaint.com, diakses tanggal 7 February 2012

e. Orange,

Sesuai dengan jiwa anak yang selalu ceria dan ramah, sebaiknya

warna orange dikombinasikan dengan warna-warna lain agar

tidak terlalu cerah yang dapat menyebabkan anak selalu

terbangun.
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f. Ungu,

Warna ungu dapat mendorong imajinasi dan kreativitas anak.

Tetapi, jika terlalu banyak akan menyebabkan anak memiliki

keinginan untuk berkuasa.

1.2.4. Ide Gagasan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan sebuah tempat

yang menampung anak-anak didalamnya. Sehingga bangunan dari PAUD

harus aman dan menyenangkan untuk anak jika berada disana. Untuk itu,

perancangan untuk PAUD harus dekat dengan anak yang penuh keceriaan

dan bermain. Konsep yang dipilih adalah konsep bangunan ragam warna.

Ini ditujukan agar sewaktu anak-anak berada pada ruangan yang terdapat

didalam tempat tersebut mereka dapat merasakan suasana yang berbeda.

Pemilihan warna nantinya akan disesuaikan dengan teori warna yang ada.

1.3. Permasalahan dan Persoalan

1.3.1. Permasalahan

Bagaimana merancang bangunan Pusat Pendidikan Anak Usia Dini

dengan menekankan aspek-aspek dari teori warna sehingga anak-anak

merasa senang dan nyaman di dalamnya.

1.3.2. Persoalan

a. Bagaimana konsep pemilihan warna yang sesuai dengan teori warna

yang dapat diterapkan pada eksterior dan interior.

b. Bagaimana merancang sebuah bangunan Pusat Pendidikan Anak Usia

Dini yang fungsional sesuai dengan kebutuhan bangunan itu sendiri.

c. Bagaimana memenuhi kebutuhan ruang (besaran ruang, organisasi

ruang, hubungan ruang) sesuai aktifitas maupun kegiatan seperti

kegiatan belajar mengajar, bermain, dan lain sebagainya.
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1.4. Tujuan dan Sasaran Pembahasan

1.4.1. Tujuan

a. Untuk memusatkan semua rangkaian pendidikan untuk anak usia dini

dalam satu lokasi yaitu Pusat Pendidikan Anak Usia Dini.

b. Merencanakan serta merancang bangunan Pusat Pendidikan Anak Usia

Dini dengan memasukkan konsep teori warna pada fasad dan interior

pada bangunan.

1.4.2. Sasaran

Mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan Pusat

Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi :

a. Teori warna sebagai landasan, perencanaan, dan perancangan bangunan

yang berfungsi sebagai Pusat Pendidikan Anak Usia Dini.

b. Konsep kegiatan dan pengelompokan kegiatan di dalam Pusat

Pendidikan Anak Usia Dini.

c. Konsep pengolahan tapak dan zonifikasi.

d. Konsep sistem peruangan yang meliputi macam ruang, hubungan ruang,

besaran ruang, pola sirkulasi ruang.

e. Konsep sistem struktur bangunan.

f. Konsep utilitas bangunan.

1.5. Ruang Lingkup Pembahasan

a. Pembahasan dilakukan dalam koridor disiplin ilmu arsitektur dan

disiplin ilmu lain sebagai penunjang data dan analisa, baik kuantitatif

maupun kualitatif.

b. Konsep perencanaan dan perancangan adalah konsep baru bukan

merupakan redesain atau pun pengembangan dari bangunan yang sudah

ada.

c. Ruang lingkup lokasi adalah pada daerah Kota Surakarta.

d. Penggunaan konsep teori warna sesuai dengan sasaran pengunjung

bangunan yaitu anak-anak.
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1.6. Metode Pembahasan

Metode pembahasan yang digunakan adalah dengan metode deskriptif

dengan pendekatan deduktif, yaitu metode yang menerangkan data yang ada

dengan landasan teori yang terkait, baik arsitektural maupun non arsitektural.

Metode ini dilakukan mulai dari pengumpulan, pengolahan data yang faktual

untuk penyusunan konsep perencanaan dan perancangan.

a. Primer

1) Metode Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan

secara langsung.

2) Metode Interview

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan diskusi dengan

berbagai narasumber

b. Sekunder

Literatur data yaitu pengumpulan data, menarik kesimpulan dari

berbagai referensi yang menunjang pembahasan. Sumber-sumber

literatur berasal dari Perpustakaan Pusat UMS, dan Perpustakaan

Jurusan Arsitektur.

1.7. Sistematika Pembahasan

Hasil-hasil dari  pengamatan, yang akan disusun menjadi sebuah laporan

DP3A (Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur), dan disajikan

kedalam tahapan-tahapan yang mana urutan satu dengan yang lain saling

berkaitan, urutan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah,

Tujuan dan Sasaran, Lingkup Pembahasan, Metode

Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Mengemukakan tentang uraian tentang Pendidikan Anak

Usia Dini, Arsitektur, dan mengenai Teori Warna.
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BAB III : POTENSI SURAKARTA UNTUK PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI (PAUD)

Mengemukakan tentang potensi dari Kota Surakarta untuk

bangunan Pusat Pendidikan Anak Usia Dini. Dan

mengadakan penelitian sebagai studi banding.

BAB 1V : ANALISA DAN KONSEP PERENCANAAN DAN

PERANCANGAN

Mengadakan analisa berdasarkan permasalahan dan

persoalan guna merumuskan perencanaan dan perancangan

bangunan dengan menitikberatkan pada konsep teori warna.


