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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul 

1.1.1 Arti Judul 

       Judul laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (DP3A)  yang diangkat adalah “Museum Ilmu Dan Teknologi 

Untuk Anak-Anak Di Solo Baru”. Untuk dapat mengetahui pengertian 

judul diatas, maka diuraikan lebih dahulu pengertian atau definisi dari 

masing-masing komponen kata yang digunakan dalam menyusun judul 

tersebut: 

1. Museum  

Menurut asal katanya, museum berasal dari bahasa Yunani 

“Mouseion”, yaitu kuil untuk Sembilan Dewi Muze, anak-anak Dewa Zeus 

yang tugas utamanya adalah menghibur (Direktorat Museum, 2008:15). 

Kesembilan gadis angkasa yang merupakan keturunan dari Mnemosyne 

dengan Zeus, dewa tertinggi Yunani sebagaimana yang terdapat dalam 

mitologi Yunani itu adalah para penguasa cabang-cabang seni dan ilmu 

pengetahuan, seperti Calliope, Cleio, Erato, Euterpe, Melpomene, 

Polyhymnia, Terpsichore, Thaleia, dan Urania.Mereka bersemayam di 

Pegunungan Olympus (http://id.wikipedia.org/wiki/Mitologi_Yunani). 

Asosiasi Museum Amerika (AMA) mendefinisikan museum sebagai 

suatu lembaga (institusi) “yang dikelola seperti halnya sebuah institusi 

sosial dan swasta nirlaba, yang berada pada suatu dasar permanen untuk 

tujuan-tujuan pendidikan dan estetis secara esensial” yang “memelihara dan 

memiliki atau memanfatkan obyek-obyek nyata, yang bergerak maupun tak 

bergerak dan memamerkannya secara teratur “yang” memiliki paling sedikit 

satu anggota staf profesional atau pegawai yang bekerja penuh waktu, “dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mitologi_Yunani
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dibuka untuk masyarakat secara teratur sedikitnya 120 hari per tahun” 

(Kotler dan Kotler, 1998: 6). 

Atas dasar berbagai macam definisi tentang museum seperti yang telah 

disebutkan di atas, salah satu definisi yang paling dapat 

dipertanggungjawabkan dan dikeluarkan oleh institusi resmi yang berkaitan 

dengan museum adalah definisi museum berdasarkan konferensi umum 

ICOM (International Council Of Museums ) yang ke-11 di Kopenhagen 

pada tahun 1974 yakni: 

“ A Museum is a non profit making, permanent institution in the service of 

society and of its development and open to the public, which acquires, 

conserves, communicates and exhibits for purposes of study, education and 

enjoyment, material evidence of man and environment”. 

Museum adalah sebagai sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak 

mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka 

untuk umum, yang memperoleh, merawat, menghubungkan dan 

memamerkan untuk tujuan-tujuan studi, pendidikan, dan kesenangan, 

barang pembuktian manusia dan lingkungannya (Direktorat 

Museum,2008:15). 

2. Sains  

Kata sains berasal dari bahasa latin ” scientia ” yang berarti 

pengetahuan. Berdasarkan webster new collegiate dictionary definisi dari 

sains adalah “pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan 

pembuktian” atau “pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum 

dari hukum – hukum alam yang terjadi misalnya didapatkan dan dibuktikan 

melalui metode ilmiah. Sains dalam hal ini merujuk kepada sebuah sistem 

untuk mendapatkan pengetahuan yang dengan menggunakan pengamatan 

dan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena – 

fenomena yang terjadi di alam .  

Pengertian sains juga merujuk kepada susunan pengetahuan yang orang 

dapatkan melalui metode tersebut. Atau bahasa yang lebih sederhana, sains 
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adalah cara ilmu pengetahuan yang didapatkan dengan menggunakan 

metode tertentu. 

Sains dengan definisi diatas seringkali disebut dengan sains murni, 

untuk membedakannya dengan sains terapan, yang merupakan aplikasi sains 

yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. ilmu sains biasanya 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu :  

1. Natural sains atau Ilmu pengetahuan Alam. 

2. Sosial sains atau ilmu pengetahuan sosial 

Sains dibagi menjadi 3 bagian: 

1. Sebagai produk 

2. Sebagai proses 

3. Sebagai sikap 

Ada 3 prinsip sains (Bambang sumintono : 2008) yaitu : 

1. Produk dari sains yaitu pemberian berbagai pengetahuan ilmiah yang 

dianggap penting untuk diketahui siswa. 

2. Sains sebagai proses yaitu berkonsentrasi pada sains sebagai metode 

percobaan untuk memecahkan keahlian siswa dalam memecahkan 

masalah. 

3.  Pandangan yang lebih luas tentang sains seperti dampak sains dan 

teknologi terhadap masyarakat. 

Ilmuwan akan memandang atau mendefinisikan sains sebagai metode yang 

dengannya hipotesis diuji. 

Wahidin (2006) , menuliskan Ipa atau sains dapat diartikan sebagai berikut : 

1. Sains merupakan pengetahuan yang sistematis atau tersusun urutan 

terorganisasi dengan karakter tertentu. 

2. Sains secara umum mengacu kepada alam (nature) yang dapat di 

interprestasikan dan di uji. 

3. Sains merupakan serangkaian konsep skema konseptual yang saling 

berhubungan dikembangkan dari hasil eksperimen dan observasi. 

Hasil atau produk dari kegiatan sains yang telah dilakukan tersebut berupa 

fakta-fakta, prinsip – prinsip atau teori. 
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3. Teknologi 

Teknologi adalah satu ciri yang mendefinisikan hakikat manusia yaitu 

bagian dari sejarahnya meliputi keseluruhan sejarah. Teknologi, menurut 

Djoyohadikusumo (1994, 222) berkaitan erat dengan sains (science) dan 

perekayasaan (engineering). Dengan kata lain, teknologi mengandung dua 

dimensi, yaitu science dan engineering yang saling berkaitan satu sama 

lainnya. Sains mengacu pada pemahaman kita tentang dunia nyata sekitar 

kita, artinya mengenai ciri-ciri dasar pada dimensi ruang, tentang materi dan 

energi dalam interaksinya satu terhadap lainnya. 

Definisi mengenai sains menurut Sardar (1987, 161) adalah sarana 

pemecahan masalah mendasar dari setiap peradaban. Tanpa sains, lanjut 

Sardar (1987, 161) suatu peradaban tidak dapat mempertahankan struktur-

struktur politik dan sosialnya atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar 

rakyat dan budayanya. Sebagai perwujudan eksternal suatu epistemologi, 

sains membentuk lingkungan fisik, intelektual dan budaya serta memajukan 

cara produksi ekonomis yang dipilih oleh suatu peradaban. Pendeknya, 

sains, jelas Sardar (1987, 161) adalah sarana yang pada akhirnya mencetak 

suatu peradaban, dia merupakan ungkapan fisik dari pandangan dunianya. 

Sedangkan rekayasa, menurut Djoyohadikusumo (1994, 222) menyangkut 

hal pengetahuan objektif (tentang ruang, materi, energi) yang diterapkan di 

bidang perancangan (termasuk mengenai peralatan teknisnya). Dengan kata 

lain, teknologi mencakup teknik dan peralatan untuk menyelenggarakan 

rancangan yang didasarkan atas hasil sains. 

Seringkali diadakan  pemisahan, bahkan  pertentangan antara sains dan 

penelitian ilmiah yang bersifat mendasar (basic science and fundamental) di 

satu pihak dan di pihak lain sains terapan dan penelitian terapan (applied 

science and applied research). Namun, satu sama lain sebenarnya harus 

dilihat sebagai dua jalur yang bersifat komplementer yang saling 

melengkapi, bahkan sebagai bejana berhubungan; dapat dibedakan, akan 

tetapi tidak boleh dipisahkan satu dari yang lainnya (Djoyohadikusumo 

1994, 223). 
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Makna Teknologi, menurut Capra (2004, 106) seperti makna „sains‟, 

telah mengalami perubahan sepanjang sejarah. Teknologi, berasal dari 

literatur Yunani, yaitu technologia, yang diperoleh dari asal kata techne, 

bermakna wacana seni. Ketika istilah itu pertama kali digunakan dalam 

bahasa Inggris di abad ketujuh belas, maknanya adalah pembahasan 

sistematis atas „seni terapan‟ atau pertukangan, dan berangsur-angsur 

artinya merujuk pada pertukangan itu sendiri. Pada abad ke-20, maknanya 

diperluas untuk mencakup tidak hanya alat-alat dan mesin-mesin, tetapi juga 

metode dan teknik non-material. Yang berarti suatu aplikasi sistematis pada 

teknik maupun metode. Sekarang sebagian besar definisi teknologi, lanjut 

Capra (2004, 107) menekankan hubungannya dengan sains. Ahli sosiologi 

Manuel Castells seperti dikutip Capra (2004, 107) mendefinisikan teknologi 

sebagai „kumpulan alat, aturan dan prosedur yang merupakan penerapan 

pengetahuan ilmiah terhadap suatu pekerjaan tertentu dalam cara yang 

memungkinkan pengulangan. 

Akan tetapi, dijelaskan oleh Capra (107) teknologi jauh lebih tua 

daripada sains. Asal-usulnya pada pembuatan alat berada jauh di awal 

spesies manusia, yaitu ketika bahasa, kesadaran reflektif dan kemampuan 

membuat alat berevolusi bersamaan. Sesuai dengannya, spesies manusia 

pertama diberi nama Homo habilis (manusia terampil) untuk menunjukkan 

kemampuannya membuat alat-alat canggih. 

Dari perspektif sejarah, seperti digambarkan oleh Toynbee (2004, 35) 

teknologi merupakan salah satu ciri khusus kemuliaan manusia bahwa 

dirinya tidak hidup dengan makanan semata. Teknologi merupakan cahaya 

yang menerangi sebagian sisi non material kehidupan manusia. Teknologi, 

lanjut Toynbee (2004, 34) merupakan syarat yang memungkinkan 

konstituen-konstituen non material kehidupan manusia, yaitu perasaan dan 

pikiran , institusi, ide dan idealnya. Teknologi adalah sebuah manifestasi 

langsung dari bukti kecerdasan manusia. 

4. Anak-anak 
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Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui beberapa 

tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo 

perkembangan yang tertentu, dan biasa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya 

tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian tersebut: - Masa 

pra-lahir : Dimulahi sejak terjadinya konsepsi lahir - Masa jabang bayi : satu 

hari-dua minggu. - Masa Bayi : dua minggu-satu tahun. - Masa anak : – 

masa anak-anak awal : 1 tahun-6 bulan, Anak-anak lahir : 6 tahun-12/13 

tahun. - Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun - Masa dewasa : 21 tahun-40 

tahun. - Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun. - Masa tua : 60 tahun-

meninggal . 

Pengertian Anak dari Aspek Hukum. Dalam hukum kita terdapat 

pluralisme mengenai pengertian anak.Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap 

peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai 

peraturan anak itu sendiri.Pengertian anak dalam kedudukan hukum 

meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut 

kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.Kedudukan anak dalam 

artian dimaksud  meliputi pengelompokan kedalam subsistem sebagai 

berikut: 

Pengertian anak berdasarkan UUD 1945. Pengertian anak dalam UUD 

1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-

anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa 

anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, 

dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain 

anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat 

Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, 

SH menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan 

pengaturanya dengan dikeluarkanya UU No. 4 tahun 1979 tentang 

kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu 

seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut 

dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara 

rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan 
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untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.Anak juga berhak 

atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun 

sesuadah ia dilahirkan “. 

Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No.3 

tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah 

orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) 

tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan 

belum pernah menikah .” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan 

syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 

(delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.Sedangkan syarat kedua 

si anak belum pernah kawin.Maksudnya tidak sedang terikat dalam 

perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak 

sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena 

perceraian, maka sianak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum 

genap 18 (delapan belas) tahun. 

Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. UU No.1 

1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang 

digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 

ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum 

mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. 

5. Solo Baru 

Solo Baru (Soba) merupakan kawasan yang dimekarkan dari kota Solo. Solo 

baru selain sebagai salah satu kota satelit dari Kota Surakarta juga 

merupakan kawasan pemukiman bagi para pekerja atau pelaku kegiatan 

ekonomi di kawasan Kota Surakarta. Di Solo Baru banyak terdapat 

perumahan sedang dan mewah, maka dari itu Solo Baru juga merupakan 

kawasan pemukiman elit. Meskipun termasuk dalam wilayah Kabupaten 

Sukoharjo tetapi secara ekonomi dan politis Solo Baru lebih dekat ke Kota 

Surakarta, karena letak wilayah kotanya yang langsung berbatasan dengan 

Kota Surakarta.(www.wikipedia.com.2013) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukoharjo
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukoharjo
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1.1.2 Arti Keseluruhan 

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan pengertian dari 

“Museum Ilmu dan Teknologi untuk Anak-anak di Solo Baru” adalah 

Suatu bangunan yang mewadahi untuk pengenalan dan pembelajaran Sains 

dan Teknologi pada anak (usia 2-13 tahun), dengan memamerkan berbagai 

karya yang berhubungan dengan sains dan teknologi yang diharapkan dapat 

memberikan ilmu pengetahuan pada anak sejak dini.   

1.2 Latarbelakang Permasalahan 

Kenyataan bahwa revolusi informasi didorong oleh ilmu, sehingga 

teknologi yang terciptakan pun sering dikatakan sebagai science driven 

technology. Semua bangsa maju sepakat menyatakan bahwa penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan prasyarat (prerequisite) untuk 

meraih kemakmuran (prosperity) dalam kancah pergaulan internasional. 

Para ilmuan berlomba-lomba melakukan kegiatan penelitian, pengembangan 

(LITBANG) dan rekayasa untuk meningkatkan korpus pengetahuan, yang 

hasilnya  dijadikan modal untuk membangun masyarakat berbasis 

pengetahuan (knowledge based society). 

Pentingnya perkembangan Sains dan Teknologi pada anak usia dini 

sebagai pembentuk karakter anak. Perkembangannya sedini mungkin, yakni 

sejak mereka lahir sampai berusia enam tahun, sehingga mereka memiliki 

akar yang kuat sebagai pondasi untuk  memasuki pendidikan yang lebih 

tinggi. Arti pentingnya pendidikan dini pada anak telah menjadi perhatian 

Internasional. 

Pengembangan pembelajaran sains bagi anak usia dini,  harus memiliki 

arah dan  tujuan yang jelas, karena dengan tujuan yang jelas akan dapat 

dijadikan  standar dalam  menentukan  tingkat ketercapaian dan 

keberhasilan suatu tujuan pembelajaran yang dikembangkan dan 

dilaksanakan. Suatu tujuan yang dianggap terstandar dan memiliki 

karakteristik yang ideal, apabila tujuan yang dirumuskan memiliki tingkat 
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ketepatan (validity), kebermaknaan (meaningfulness), fungsional dan 

relevansi yang tinggi dengan kebutuhan serta karakteristik sasaran. 

Mengingat pentingnya tujuan  pembelajaran mempunyai keterukuran 

yang memadai, artinya tujuan pembelajaran yang dikembangkan harus dapat 

diukur dengan mudah, sederhana dan praktis. Prasyarat keterukuran suatu 

program menjadi suatu keharusan apabila pembelajaran sains dipandang 

sebagai suatu  proses yang dinamis, terus menerus, berkesinambungan dan 

terintgrasi.  Hasil pengukuran tersebut dapat menjadi umpan balik bagi 

perbaikan program-program berikutnya. Hal ini sangat penting untuk 

pengembangan pembelajaran sains bagi anak usia dini. 

Ada beberapa pandangan ilmuwan terhadap pendidikan dan 

pembelajaran sains menyatakan bahwa tujuan pendidikan sains sejalan 

dengan kurikulum sekolah, yakni mengembangkan anak secara utuh baik 

aspek domain kognitif, aspek afektif maupun aspek  psikomotor anak ( 

Abruscato, 1928), Sedangkan Sumaji mengemukakan bahwa tujuan sains 

yang mendasar adalah untuk memupuk pemahaman, minat dan penghargaan 

anak didik terhadap dunia dimana dia hidup. Sedangkan menurut Liek 

wilarjo (1988) mengemukakan bahwa fokus dan tekanan pendidikan sains 

terletak pada bagaimana kita membiarkan diri anak dididik oleh alam agar  

menjadi lebih baik. Maknanya dididik dengan alam, melatih anak untuk 

jujur dan tak berprasangka. Dari pengalaman bergumul keras untuk 

memecahkan persoalan dalam sains, kita dilatih untuk gigih dan tekun 

dalam menghadapi berbagai kesulitan, meningkatkan kearifan, dan 

meningkatkan mendewasaan pertimbangan   dalam menempuh jalan 

kehidupan. Dengan demikian tujuan pembelajaran sains hendaknya 

diarahkan pada penguasaan konsep dan dimensi-dimensinya, kemampuan 

menggunakan  metode ilmiah, dalam  pemecahan suatu masalah, sehingga 

terbangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Pencipta Alam, 

yang ciptaan-Nya kita pelajari selama ini.   

Alasan pentingnya Museum  sains dan teknologi untuk anak di Solo 

Baru. Kota Solo Baru  memiliki  potensi   yang  cukup  besar, meskipun 
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sudah ada sekolah-sekolah  seperti, SD, SMP,SMA yang hanya 

mengajarkan sains (IPA) secara teori umum saja yang terkadang tidak bisa 

di pahami oleh siswa. Serta  belum  mewadahi untuk semua fasilitas untuk 

sains dan teknologi untuk anak.   Beberapa  alasan pentingnya pembuatan 

Museum  sains dan teknologi untuk anak-anak di Solo Baru  antara  lain  

adalah: 

a. Belum  ada suatu tempat yang mewadahi tentang pengenalan dan 

pembelajaran  sains dan teknologi untuk anak-anak yang 

menekankan pada pemahaman dasar keilmuan. 

b. Belum adanya tempat khusus untuk berekreasi,  tempat edukatif 

untuk anak-anak  mengenai sains dan  teknologi.  

Dari berbagai ulasan di atas, maka penulis mempunyai inisiatif 

membuat sebuah bangunan yang nantinya akan di jadikan sebagai pusat 

pengenalan dan pembelajaran sains dan teknologi untuk anak. Dimana 

didalamnya terdapat permainan edukasi tentang pengembangan sains dan 

teknologi untuk anak-anak, tempat pameran sains dan teknologi dari jaman 

dulu hingga sekarang, benda-benda koleksi tentang sains dan teknologi dan 

sebagainya. 

Bangunan  tersebut diharapkan akan menambah pengetahuan kepada 

masyarakat, dan anak-anak (khususnya) mengenai sains dan teknologi. 

Selain itu juga tempat ini dapat berkembang hingga taraf Internasional. 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan  latarbelakang yang ada maka permasalahan yang dapat 

diangkat dalam perencanaan ini adalah: 

1. Bangunan yang memiliki konsep pemahaman dasar keilmuan  untuk 

mendukung mengenai pengenalan dan pembelajaran sains dan 

teknologi untuk anak usia 2-13 tahun? 
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2. Konsep of Building Performance  yang sesuai untuk mendukung 

museum pengenalan dan  pembelajaran sains dan teknologi pada 

anak usia 2-13 tahun?  

1.3.1 Alur pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Diagram Alur Pikir 

Sumber: Penulis, 2013 

1.4 Batasan Masalah 

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka 

pembahasan penulisan ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Pembahasan lebih ditekankan pada permasalahan dan persoalan yang 

ada, dengan harapan nantinya akan menghasilkan faktor penentu 

pada perencanaan dan perancangan fisik bangunan. 

Kompilasi Data, Survey 

Data Eksisiting 

 Fisik 

 Non fisik 

Identifikasi Data 

Analisis Rona Awal  

Analisis Perencanaan 

dan Perancangan  

Merumuskan Potensi 

dan Masalah  

Konsep Perencanaan 

dan Perancangan  
MASTER DESIGN 

Desain bangunan 
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2. Dalam pembahasan ini di sesuaikan dengan lingkungan disiplin 

arsitektur, sedangkan pembahasan di luar disiplin ilmu arsitektur 

tidak di bahas secara rinci dan mendalam karena titik berat 

pembahasan pada segi arsitekturnya. 

1.5 Tujuan, Sasaran dan Manfaat 

1.5.1 Tujuan  

Tujuan  yang ingin  dicapai dalam perancangan  “Museum Ilmu dan 

Teknologi untuk Anak-anak di Solo Baru” antara lain sebagai berikut: 

1. Merancang bangunan yang memiliki konsep pemahaman dasar 

keilmuan  untuk mendukung mengenai pengenalan dan pembelajaran 

sains dan teknologi untuk anak usia 2-13 tahun. 

2. Menerapkan  konsep pemahaman dasar keilmuan  yang sesuai untuk 

mendukung tempat pusat pengenalan dan pembelajaran sains dan 

teknologi pada anak usia 2-13 tahun. 

1.5.2 Sasaran 

Sasaran  yang ingin  dicapai dalam perancangan  “Museum Ilmu dan 

Teknologi untuk Anak-anak di Solo Baru” antara lain sebagai berikut: 

Membangun sebuah Museum sains dan teknologi untuk anak yang 

mewadahi, dengan penekanan pada konsep pemahaman dasar keilmuan. 

1.5.3 Manfaat 

Manfaat  yang ingin  dicapai dalam perancangan  “Museum Ilmu dan 

Teknologi untuk Anak-anak di Solo Baru” antara lain sebagai berikut: 

1. Memberikan pengenalan mengenai sains dan teknologi pada anak 

usia dini. 

2. Menunjukkan benda-benda edukatif mengenai sains dan teknologi  

pada anak. 

3. Memberikan pembelajaran hubungan antara manusia, sains dan 

teknolgi. 
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4. Memberikan pembelajaran hubungan antara sains, teknolgi dan alam 

sekitar. 

1.6 Lingkup dan Metode Perancangan 

1.6.1 Lingkup Perancangan  

a. Lingkup Wilayah 

Untuk mewujudkan desain yang mampu bersinergi dengan 

keselamatan ekosistim lingkungan, pemilihan area perencanaan juga 

memegang peranan penting.Lokasi yang potensial harus benar-benar 

mempertimbangkan hubungan antara lokasi dengan fungsi area yang 

dijadikan pembangunan. Site tersebut juga harus dapat memberikan 

jaminan bahwa adanya Museum Ilmu dan Teknologi untuk Anak-

anak di Solo Baru  merupakan satu  rangkaian dari fungsi  kawasan 

tersebut, baik skalanya maupun pemakainya. 

b. Lingkup Materi 

Proses pembahasan maupun perencanaan yang dilakukan 

dalam  perencanaan Museum Ilmu dan Teknologi untuk Anak-anak 

di Solo Baru  dibatasi pada disiplin ilmu Arsitektur, terutama yang 

berkaitan dengan perencanaan arsitektur sebagai sarana Urban 

Development serta terwujudnya konsep Arsitektur yang mampu 

bersinergi dengan keselamatan ekosistim lingkungan.  

Adapun pembahasan mengenai penerapan teknologi 

pendukung bangunan di luar disiplin ilmu arsitektur yang dianggap 

mendasari dan ikut menentukan dalam faktor perancangan akan 

dimasukkan dengan cara logika dan asumsi dalam koridor Concept 

Design. 

1.6.2 Metode Perancangan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa 

metodologi dalam proses baik pengumpulan data hingga penganalisaan 

yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan  
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Museum Ilmu dan Teknologi untuk Anak-anak di Solo Baru, adapun 

metode yang dipakai adalah sebagai berikut: 

Metode Pengumpulan Data 

Data yang akan dikumpulkan dalam studi perancangan ini adalah data 

primer dan data sekunder. Kegiatan pengumpulan data dalam perancangan 

ini menggunakan metode sebagai berikut: 

a) Observasi Langsung 

Pengamatan langsung terhadap kondisi kawasan Solo Raya 

digunakan untuk mendapatkan data primer. 

b) Analisis Dokumentasi (content analysis) 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang 

dikumpulkan melalui penelusuran pustaka dari berbagai instansi 

terkait, seperti Perguruan Tinggi, Pemerintah (Pusat maupun 

Daerah), Instansi Pemerintah, Instansi lainnya, text-book 

laporan/makalah, serta sumber-sumber lain yang berhubungan 

dengan objek dan fokus penelitian. 

c) Wawancara  

Penulis menanyakan pendapat responden/informan tentang 

banyak hal yang sangat bermanfaat bagi perancangan lebih jauh dan 

dapat dilakukan berkali-kali sesuai dengan keperluan peneliti tentang 

kejelasan masalah yang dijelajahinya. 

Segenap data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis 

secara kuantitatif dan kualitatif serta akan disajikan dalam bentuk 

tabulasi maupun secara deskriptif.  

 


