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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. PENGERTIAN JUDUL 

1.1.1. Arti Judul 

 Untuk mendapatkan gambaran tentang pengertian dari “THE 

INCUSION KINDERGARTEN SCHOOL IN SURAKARTA, 

REDESAIN TAMAN KANAK NEGERI PEMBINA SURAKARTA 

DENGAN PENEKANAN PENERAPAN ARSITEKTUR SEKOLAH 

PROGRAM INKLUSI”, perlu diketahui tentang : 

Inclusion : Berasal dari bahasa Inggris yang artinya Inklusi. 

pendidikan inklusi adalah pendidikan yang 

menyertakan semua anak secara bersama-sama 

dalam suatu iklim dan proses pembelajaran 

dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai 

dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa 

membeda-bedakan anak yang berasal dari latar 

suku, kondisi social, kemampuan ekonomi, 

politik, keluarga bahasa, geografi (keterpencilan) 

tempat tinggal, jenis kelamin, agama, dan 

perbedaan kondisi fisik atau mental. 

Kindergarten : Berasal dari bahasa Inggris yang artinya Taman 

Kanak-Kanak atau disingkat TK adalah jenjang 

pendidikan anak usia dini (yakni usia dibawah 6 

tahun atau dibawahnya) dalam bentuk pendidikan 

formal 

School : Berasal dari bahasa Inggris yang artinya Sekolah. 

Sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu 
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Redesain/Redesign 

 

: adalah perancangan kembali atau dirancang 

ulang, dimulai dari awal kembali 

Taman kanak  : atau disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak 

usia dini (yakni usia dibawah 6 tahun atau 

dibawahnya) dalam bentuk pendidikan formal. 

Kurikullum TK ditekankan pada pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. 

TK Negeri 

Pembina Surakarta 

: yaitu taman kanak yang berada di jalan Adi 

Sucipto no.35 Kalurahan Manahan, Kecamatan 

Banjarsari, Kota Surakarta. Sebuah lembaga 

pendidikan terutama untuk anak usia dini, TK 

Pembina memiliki area ± 1.682 m² dengan luas 

bangunan 1.238 m² dan luas halaman 444 m².  

Surakarta  : Surakarta atau Kota Surakarta adalah kota yang 

digunakan sebagai obyek 

Arsitektur : adalah ilmu dan seni merancang bangunan. 

Sekolah  : tempat memperoleh pendidikan 

Program inklusi : Program pendidikan yang menyertakan semua 

anak secara bersama-sama dalam suatu iklim dan 

proses pembelajaran dengan layanan pendidikan 

yang layak dan sesuai dengan kebutuhan individu 

peserta didik tanpa membeda-bedakan anak yang 

berasal dari latar suku, kondisi social, 

kemampuan ekonomi, politik, keluarga bahasa, 

geografi (keterpencilan) tempat tinggal, jenis 
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kelamin, agama, dan perbedaan kondisi fisik atau 

mental. 

 

1.1.2. Arti Keseluruhan Judul 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa THE INCUSION 

KINDERGARTEN SCHOOL IN SURAKARTA, Redesain Taman Kanak 

Negeri Pembina Surakarta dengan Penekanan Penerapan Arsitektur 

Sekolah Program Inklusi adalah merancang ulang atau meredesain TK 

Negeri Pembina Surakarta sebagai sebuah sekolah dengan pelayanan 

program inklusi dengan didukung penerapan arsitektural yang baik 

dengan penekan akan keamanan, kenyamanan dan pemenuhan fasilitas 

bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan jarak usia 3-6 tahun. 

 

1.2. LATAR BELAKANG  

1.2.1. Pendidikan Anak Usia Dini 

 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 

enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, 

yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. 

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar kea rah 

pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan 

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

emosional), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan 

komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan 

yang dilalui oleh anak usia dini. 
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Gambar 1.1  Pendidikan Anak Usia Dini  

Sumber : http://www.google.com/imgreshttp.files.wordpress.com 

 

 Rentangan usia dini menurut Pasal 28 UU SisdiknasNo.20/2003 ayat 1 

adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD 

dan penyelenggaraannya dibeberapa Negara, PAUD dilaksanakan sejak 

usia 0-8 tahun. Ruang Lingkup Pendidikan Anak Usia Dini : 

 Infant (0-1 tahun) 

 Toodler (2-3 tahun) 

 Preschool/ Kindergarten children (3-6 tahun) 

 Early Primary School (SD kelas awal) (6-8 tahun) 

 

 Maka dari itu, terdapatlah berbagai lembaga lembaga pendidikan yang 

telah dapat membantu pemenuhan kebutuhan ini. Baik itu disebut 

dengan Taman kanak kanak, Preschool , Kindergarten , ataupun 

playgroup yang merupakan alternatif pendidikan bagi anak usia golden 

age yang dapat siap membantu tumbuh kembang si kecil mulai dari 

perkembangan dalam segi penglihatan (eye sensor),  pendengaran (ear 

sensor), gerak motorik (motoricalic) dan bahasa (lingual motoricalic).  

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fuptppnfikupang.files.wordpress.com
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Gambar  1.2 Contoh Kelas Untuk Usia Preschool atau Kindergaten 

Sumber : www.osoyoostimes.com 

 

 Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Garis-Garis Besar 

Haluan Negara tahun 1999 memberikan arahan agar pembinaan sumber 

daya manusia berkualitas harus sudah dimulai sejak anak usia dini. 

Pemerintah menyadari dan mendukung perwujudan cita-cita tersebut, 

bahwa pendidikan anak harus diberikan sejak usia dini. Melalui Surat 

Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara 

No.81/MPAN/2002 tanggal 30 Maret 2001, dan Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional nomor 051/0/2001 tanggal 19April 2001, 

pemerintah membentuk Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia, yang 

tugas pokoknya menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan dan 

standardisasi, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pada 

bidang Pendidikan Anak Usia Dini.  

 

1.2.2. Latar Belakang Perkembangan Sekolah Inklusi di Indonesia 
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 Pendidikan inklusi adalah termasuk hal yang baru di Indonesia 

umumnya. Ada beberapa pengertian mengenai pendidikan inklusi, 

diantaranya adalah pendidikan inklusi merupakan sebuah pendekatan 

yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan 

hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk 

berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait 

dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan dan lain-lain. 

Dengan kata lain pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan anak 

berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) 

untuk mengoptimalkan potensi diri. 

 

 
Gambar 1.3 Sekolah Inklusi di Gunung Kidul, Yogyakarta 

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/  

 

 Salah satu kelompok yang paling tereksklusi dalam memperoleh 

pendidikan adalah siswa penyandang cacat. Tapi ini bukanlah kelompok 

yang homogen. Sekolah dan layanan pendidikan lainnya harus fleksibel 

dan akomodatif untuk memenuhi keberagaman kebutuhan siswa. Mereka 

juga diharapkan dapat mencari anak-anak yang belum mendapatkan 

pendidikan. 

 

1.2.2.1. Gagasan Pendidikan Inklusi 

http://www.tempo.co/read/news/2014/01/08/079543224/Gunungkidul-Siapkan-Ratusan-Sekolah-Inklusi
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Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang mengkoordinasi dan 

mengintegrasikan siswa reguler dan siswa penyandang cacat dalam 

program yang sama, dari satu jalan untuk menyiapkan pendidikan bagi 

anak penyandang cacat adalah pentingnya pendidikan inklusi, tidak 

hanya memenuhi target pendidikan untuk semua dan pendidikan dasar 9 

tahun, akan tetapi lebih banyak keuntungannya tidak hanya memenuhi 

hak-hak asasi manusia dan hak-hak anak tetapi lebih penting lagi bagi 

kesejahteraan anak, karena pendidikan inklusi mulai dengan 

merealisasikan perubahan keyakinan masyarakat yang terkandung di 

mana akan menjadi bagian dari keseluruhan, dengan demikian 

penyandang cacat anak akan merasa tenang, percaya diri, merasa 

dihargai, dilindungi, disayangi, bahagia dan bertanggungjawab. 

Inklusi terjadi pada semua lingkungan sosial anak, pada keluarga, pada 

kelompok teman sebaya, pada sekolah, pada institusi-institusi 

kemasyarakatan lainnya. Sebuah masyarakat yang melaksanakan 

pendidikan inklusi berkeyakinan bahwa hidup dan belajar bersama 

adalah cara hidup (way of life) yang terbaik, yang menguntungkan semua 

orang, karena tipe pendidikan ini dapat menerima dan merespon setiap 

kebutuhan individual anak. Dengan demikian sekolah atau pendidikan 

menjadi suatu lingkungan belajar yang ramah anak-anak. Pendidikan 

inklusi adalah sebuah sistem pendidikan yang memungkinkan setiap 

anak penuh berpartisipasi dalam kegiatan kelas reguler tanpa 

mempertimbangkan kecacatan atau karakteristik lainnya. Disamping itu 

pendidikan inklusi juga melibatkan orang tua dalam cara yang berarti 

dalam berbagi kegiatan pendidikan, terutama dalam proses 

perencanaaan, sedang dalam belajar mengajar, pendekatan guru berpusat 

pada anak. 
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1.2.2.2. Landasan Hukum  

A. Landasan Spiritual 

a. Surat An Nisa ayat 9 

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Maka 

hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar”. 

b. Surat Az Zuhruf ayat 32 

“Allah telah menentukan diantara manusia penghidupan mereka 

dalam kehidupan dunia, dan Allah telah meninggikan sebagian 

dari mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar 

sebagian mereka dapat saling mengambil manfaat 

(membutuhkan)”. 

 

B. Landasan Yuridis 

a. Konvensi PBB tentang Hak anak tahun 1989. 

b. Deklarasi Pendidikan untuk Semua di Thailand tahun 1990. 

c. Kesepakatan Salamanka tentang Pendidikan Inklusi tahun 1994. 

d. UU No. 4 tentang Penyandang Cacat tahun 1997. 

e. UU No. 23 tentang Perlindungan Hak Anak tahun 2003. 

f. PP No. 19 tentang Standar Pendidikan Nasional tahun 2004. 

g. Deklarasi Bandung tentang Menuju Pendidikan Inklusi tahun 

2004. 

 

 Kalau kita cermati lebih teliti, landasan spiritual maupun landasan 

yuridis tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas tentang 

bagaiman penyelenggaraan pendidikan inklusi yang memang merupakan 

sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. 
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1.2.2.3. Implementasi di Lapangan 

 Indonesia Menuju Pendidikan Inklusi secara formal dideklarasikan 

pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung, dengan harapan dapat 

menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi 

semua anak termasuk penyandang cacat anak. Setiap penyandang cacat 

berhak memperolah pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis dan 

jenjang pendidikan (Pasal 6 ayat 1). Setiap penyandang cacat memiliki 

hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan dan 

kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam 

lingkungan keluarga dan masyarakat (Pasal 6 ayat 6 UU RI No.4 tahun 

1997 tentang penyandang cacat). 

 
Gambar 1.4 Seorang Pengemis Difabel Diantar Pejalan Kaki 

Sumber : http://www.republika.co.id/ 

 Sejak tahun 2001, pemerintah mulai uji coba perintisan sekolah inklusi 

seperti di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 12 sekolah 

didaerah Kabupaten Gunung Kidul dan di Provinsi Daerah Istimewa 

Jogyakarta dengan 35 sekolah. Pada sekolah sekolah reguler yang 
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dijadikan perintis itu memang diperuntukkan anak-anak lambat belajar 

dan anak-anak sulit belajar sehingga perlu mendapat pelayanan khusus. 

Karena masih dalam tahap rintisan sampai sekarang belum ada 

informasi yang berarti dari sekolah-sekolah tersebut 

 Sekolah inklusi memang tengah bergerak progresif. Walaupun pada 

saat ini baru terdapat 624 sekolah inklusi di seluruh Indonesia, dari 

tingkat SD hingga SMA. Pada awalnya, dikarenakan begitu sulitnya dan 

terbatasnya mencari sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau 

cacat, muncul ide untuk menerima mereka di sekolah biasa dengan 

program khusus. Artinya mereka dapat mengikuti kelas biasa, namun di 

sisi lain merekapun harus mengikuti program khusus sesuai dengan 

kebutuhan dan kapasitas mereka. Mereka mengikuti kurikullum biasa, 

namun dengan implementasi yang “terpotong-potong”. Namun 

demikian, sekolah inklusi tidaklah sebatas untuk memberi kesempatan 

kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk menikmati pendidikan 

yang sama, namun hak berkependidikan juga untuk anak-anak lain yang 

kurang beruntung, misalnya anak dengan HIV/AIDS, anak-anak jalanan, 

anak-anak yang tidak mampu (fakir-miskin), anak-anak korban 

perkosaan, korban perang dan lainnya, tanpa melihat agama, ras dan 

bahasanya.  
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Gambar 1.5 Buku Inklusi Sekolah Ramah Untuk Semua Karya J. David Smith 

2010 

Sumber : http://triestian.wordpress.com/2010/07/24/  

 

 Pendidikkan inklusi memang tengah bergerak, namun masih banyak 

ditemukan kendala untuk melaksanakannya. Dari fasilitas yang terbatas, 

misalnya fasilitas program khusus, seperti ruang terapi, alat terapi, 

maupun sumber daya manusia yang potensial. Dilain pihak sekolah 

inklusi masih asing didengar oleh sebagian masyarakat kita. Bahkan tak 

jarang ada orang tua yang keberatan anaknya disatukan dalam satu kelas 

dengan anak berkebutuhan khusus, karena takut anaknya tertular. 

Sekolah inklusi adalah sebuah metamorfosa budaya manusia yang 

semakin moderen dan mengglobal. Bahwa setiap manusia adalah sama, 

punya hak yang sama dan kesempatan yang sama untuk berkembang dan 

mendapatkan pendidikan demi mengejar kehidupannya yang lebih baik. 

Tanpa melihat apakah warna kulitnya, rasnya, agama, maupun bawaan 

genetiknya, setiap orang berhak untuk sejajar dalam berkependidikan. 

Sekolah inklusi merupakan salah satu jawaban, bahwa pendidikan tak 

mengenal diskriminasi, bahwa semua berhak untuk mendapatkannya. 

http://triestian.wordpress.com/2010/07/24/pendidikan-inklusif-system-pendidikan-yang-baik-dulu-atau-cuma-angan-angan/
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 Walaupun demikian sampai saat ini, sekolah inklusi masih identik 

dengan mencampur anak berkebutuhan khusus dengan anak biasa. 

Padahal sekolah bisa disebut inklusi, jika kita dapat melihat anak secara 

individual dengan pendekatan individual, bukan klasikal. Saat ini, 

pendidikan kita masih melihat peserta didik dengan satu kaca mata, 

semua anak adalah sama. Padahal, setiap anak terlahir dengan membawa 

perbedaan dan keunikannya masing-masing. Artinya, setiap anak harus 

diberi ruang dan hak untuk berkembang sesuai dengan kapasitas yang 

dibawanya. 

 

1.2.3. Latar Belakang TK Negeri Pembina 

 
Gambar 1.6 TK Negeri Pembina Surakarta 

Sumber : http://solo.lokanesia.com/tk-negeri-pembina-surakarta/ 

 

 TK Pembina memiliki lokasi yang sangat strategis, yaitu terletak di 

jantung kota Surakarta, tepatnya dijalan Adi Sucipto no. 35 Kalurahan 

Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Sebagai sebuah 

lembaga penyelenggara pendidikan terutama untuk anak usia dini, TK 

Negeri Pembina memiliki area yang cukup luas untuk menyediakan 

lokasi pembelajaran yang ideal dan kondusif, yaitu memiliki luas area ± 
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1.682 m² dengan luas bangunan diatasnya 1.238 m² dan luas halaman 

444 m². 

 Keberadaan TK Negeri Pembina yang ditengah-tengah kota yang 

seringkali identik dengan suasana yang hiruk pikuk oleh padatnya arus 

lalu lintas, cuaca yang panas dan gersang, serta lingkungan yang kotor, 

ternyata tidak demikian halnya di TK Negeri Pembina. Sejak awal 

berdiri, TK ini telah memiliki konsep untuk menciptakan suasana 

keindahan alam dengan banyaknya aneka pepohonan yang ditanam, 

tanaman hias, dan apotik hidup sehingga para peserta didik dapat belajar 

dengan suasana sejuk dan menyenangkan. Selain itu, aspek kebersihan 

lingkungan menjadi prioritas utama yang merupakan tanggung jawab 

bersama seluruh warga sekolah, mulai kepala sekolah, guru, anak-anak, 

karyawan, satpam, penunggu sekolah, dan orangtua. 

 Sebagai salah satu sekolah pendidikan untuk anak usia dini, TK 

Negeri Pembina dapat dijadikan contoh ataupun tolok ukur 

perkembangan pendidikan yang sedang diterapkan pemerintah.  

 

1.2.4. Latar Belakang Potensi Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak 

(KLA) 

 KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan 

berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya 

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara 

menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan 

untuk menjamin terpenuhinya hak anak (PERMEN No. 11 Tahun 2011) 
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Gambar 1.7 Kabupaten/Kota Layak Anak 

Sumber : http://depoktren.com/2013/12/21/ 

 

 Sekolah Ramah Anak merupakan institusi yang menghargai hak anak 

untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan bermain dan 

berekreasi, melindungi dari kekerasan dan pelecehan, dapat 

mengungkapkan pandangan secara bebas, dan berperan serta dalam 

mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas mereka, hal ini 

diungkapkan Sutiah, Spd. dalam acara Sosialisasi Pemantapan Sekolah 

Ramah Anak (03/03). 

 Kota Surakarta atau Kota Solo merupakan salah satu kota yang dipilih 

oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia 

untuk Uji Coba Model Kota Layak Anak sejak 2006.  Keberadaan 

Forum Anak Surakarta (FAS) semakin di kenal dan dibutuhkan oleh 

masyarakat Kota Surakarta, hal ini termasuk kiat-kiat dari hasil 

Konferensi anak Surakarta yang diselenggarakan oleh FAS di 

Tawangmangu pada tanggal 15 sampai 17 Juni 2012,dalam konferensi 

ini pula telah diadakan reorganisasi kepengurusan FAS dengan masa 

kerja 3 (tiga) tahun yaitu periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 

2015. Sebelumnya pada tanggal 6 Juni 2012 dalam rangka memperingati 
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hari Lingkungan Hidup sedunia yang dihadiri musisi besar Ully Siregar 

Rosadi diadakan penanaman pohon diarea Taman Balekambang 

Surakarta bersama tidak kurang 200 anggota FAS, dan ada 1000 pohon 

yang akan menghijaukan area Balekambang Surakarta. 

 Pada hari Rabu Tanggal 2 Mei 2012 jam 10.00 WIB. Rancangan 

Peraturan Daerah (Raperda) Kota Surakarta tentang Perlidungan Anak 

disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Surakarta menjadi Peraturan 

Daerah tentang Perlindungan Anak Kota Surakarta , 

selanjutnya dimintakan persetujuan Gubernur Jawa Tengah. Perda 

Perlindungan Anak Kota Surakarta memuat 11 (sebelas) Bab, 38 (tiga 

puluh delapan) Pasal, 66 (enam puluh enam) ayat. 

 Surakarta menjadi salah satu kota di Asia Pasifik sebagai Kota Layak 

Anak. Surakarta menyediakan akses kesehatan, pendidikan, dan taman 

bermain untuk anak. Untuk memeriahkan kesuksesan ini, Pemerintah 

Kota Surakarta (Solo) menyambut tamu dari 20 Negara dan dari 33 

provinsi serta dari 90 kabupaten/kota dengan menggelar Karnaval Solo 

Kota Layak Anak. 
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Gambar 1.8 Karnaval Solo Kota Layak Anak 

Sumber : http://www.swatt-online.com/indonesia-punya-100-daerah-layak-

anak-di-tahun-2014/ 

  

Konferensi Internasional ke-2 pada Ramah Anak Asia Pasifik, melalui 

dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia - Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - telah 

diselenggarakan di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia pada 30 Juni 

- 2 Juli 2011. Fokus dari konferensi tersebut adalah melibatkan anak-

anak dan mendukung peran anak-anak sebagai warga negara yang aktif 

dan bekerja dengan anak-anak untuk mengevaluasi kualitas lingkungan 

mereka. Tak lupa kehadiran dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dan Walikota Surakarta. 

 

 
Gambar 1.9 2nd International Conference on Child Friendly Asia Pacific 

Surakarta City 

Sumber : http://www.swatt-online.com/ / 

 

 Pemerintah pusat mencanangkan Kota Surakarta sebagai kota Inklusi 

pada 28 September 2013. Kota Surakarta dinilai telah memiliki kekuatan 

pokok yang dianggap mampu mewakili perwujudan kota Inklusi. 

Beberapa kekuatan yang dimiliki Kota Surakarta yakni telah memiliki 
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regulasi, penyelenggaraan dan historis. untuk regulasi, di Surakarta 

sudah memiliki Perda tentang difabel yang mengakomodir hak anak 

difabel. kemudian di Surakarta juga memiliki Perda tentang 

perlindungan anak. Dari data yang ada, di Kota Surakarta sendiri 

setidaknya memiliki 13 sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. dari 

ke 13 sekolah tersebut diantaranya, tujuh sekolah tingkat SD, dua 

sekolah tingkat SMP, dua sekolah tingkat SMA, dan dua sekolah tingkat 

SMK. Salah satu tujuan pencanangan Kota Surakarta sebagai Kota 

Inklusi yakni mensosialisasikan tentang pendidikan  inklusi. Selain itu, 

pencanangan ini juga mendukung Surakarta sebagai Kota Layak Anak 

(KLA). 

 

1.3. RUMUSAN MASALAH 

Permasalahan yang dapat dirumuskan dari penelaahan pengamatan 

penulis adalah “Bagaimana menyediakan fasilitas aksesibilitas 

bangunan pendidikan bagi anak usia dini dengan sistem inklusi” 

   

1.4. BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN 

Batasan masalah yang ingin disampaikan, sebagai berikut : 

1. Pembahasan hanya lingkup masalah arsitektural dan dibatasi pada 

permasalahan dan persoalan yang diharapkan dapat mewujudkan 

tujuan dan sasaran, yaitu penerapan dan perancangan desain suatu 

bangunan yang mencangkup aktivitas anak usia dini pada umumnya 

dan anak berkebutuhan khusus (ABK), apabila terdapat hal-hal diluar 

disiplin ilmu arsitektur dan dianggap dapat mendasari faktor-faktor 

perencanaan fisik pembahasan akan diusahakan dengan asumsi, 

hipotesa, dan logika tanpa perincian bukti yang mendalam 

2. Pembahasan diorientasikan pada masalah perencanaan dan 

perancangan The Inclusion Kindergarten School in  Surakarta dengan 
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penekanan arsitektural pada fasilitas sekolah pendidikan inklusi 

dengan fungsi dan kebutuhan yang ada serta memberikan 

kenyamanan bagi pengguna. 

 

1.5. MANFAAT DAN TUJUAN 

1.5.1. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan adalah : 

1. Menghasilkan sebuah wadah yang menampung kebutuhan 

pendidikan anak usia dini baik anak normal dan anak 

berkebutuhan khusus (ABK) yang mengutamakan keamanan dan 

kenyamanan aksesbilitas, bagi pengguna The Inclusion 

Kindergarten School in Surakarta dan masyarakat Surakarta pada 

umumnya. 

2. Memberi sebuah contoh ataupun tolok ukur baru dengan 

menghadirkan desain baru TK Negeri Pembina sebagai taman 

kanak pertama di kota Surakarta yang berbasis pada sekolah 

pendidikan inklusi ditengah kepadatan kota Surakarta. 

1.5.2. Tujuan 

 Memberikan konsep perancangan arsitektur yang tepat bagi TK Negeri 

Pembina Surakarta. Dengan upaya untuk memajukan serta menjadikan 

tunas-tunas bangsa menjadi penerus yang siap bersaing dalam era 

globalisasi ini tanpa diskriminasi dengan memberikan fasilitas belajar 

mengajar yang aman serta nyaman bagi mereka untuk membina ilmu 

mulai dari pendidikan dini. 

 

1.5.3. Sasaran 

 Menyususn konsep perencanaan dan perancangan suatu bangunan 

dengan penekanan penerapan arsitektural pengadaan fasilitas sekolah 

pendidikan inklusi pada bangunan serta mencakup segala kebutuhan 
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pendidikan anak usia dini sesuai dengan kegiatan sosialnya, demi 

kenyamanan dan keamanan aktivitas. 

 

1.6. LINGKUP PERANCANGAN 

1. Lingkup Wilayah 

Di dalam perancangan ini harus tetap memperhatikan fungsi dan tata 

guna lahan yang ada, sehingga bangunan ini nantinya benar-benar 

fungsional dari segi letak dan tata guna lahan dan keberadaanya nanti 

tidak menggangu lingkungan sekitar. 

2. Lingkup Materi 

Proses pembahasan maupun perencanaan yang dilakukan dibatasi 

pada disiplin ilmu arsitektur, sehingga diharapkan nantinya 

pembahasan tidak meluas. 

 

1.7. METODE PENGUMPULAN DATA 

1. Digunakan metode “deduktif” yaitu meninjau potensi kota Surakarta 

sebagai kota layak anak, taman kanak Pembina Surakarta yang dinilai 

sebagai sekolah yang berpotensi, serta pendalaman tentang sekolah 

program inklusi, yang kemudian disintesakan pada redesain taman 

kanak Pembina Surakarta penekanan penerapan arsitektur sekolah 

program inklusi 

2. Dalam menyelesaikan masalah dan persoalan tersebut maka 

digunakan metode “analisa deskriptif” dengan menganalisa terhadap 

pokok permasalahan dan persoalan dengan didasari data yang telah 

terolah baik literatur, survey dan hasil wawancara. 

 

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I 
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Mengemukakan tentang alasan pemilihan judul dengan perbandingan latar 

belakang permasalahan, permasalahan timbul, persoalan yang harus 

dipecahkan, juga dikemukakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 

Demikian pula tentang metode pembahasan yang dipakai dan sistematika 

pembahasan yang mendasari konsep. 

 

BAB II 

Mengumpulkan data dengan cara meninjau potensi kota Surakarta sebagai 

kota kedua yang dicanangkan sebagai kota layak anak setelah Surabaya dan 

taman kanak Pembina yang dinilai dapat menjadi taman kanak inklusi 

pertama di Surakarta. Yang akan mendasari pembahasan permasalahan 

umum maupun khusus dalam kaitannya dengan sekolah program inklusi. 

Mengemukakan secara micro/ khusus tentang taman kanak program inklusi, 

pengertian dan macamnya yang mewakili 

 

BAB III 

Membahas tentang redesain taman kanak Pembina Surakarta penekanan 

penerapan arsitektur sekolah program inklusi sebagai sarana dan fasilitas kota 

yang menunjang kota Surakarta sebagai kota layak anak yang kreatif dan 

menganalisa persoalan yang dipecahkan. 

 

BAB IV 

Menganalisa dan mengadakan pendekatan terhadap titik persoalan dari 

sasaran yang dipakai dengan dasar tahap kesimpulan. Serta pembuatan 

konsep dari analisa dan pendekatan tersebut, sebagai knsep dasar untuk 

menuju kepada desain fisik. 


