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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Pengertian Judul 

 Remaja (Youth) 

Gunarso (1981) berpendapat bahwa “kelompok  individu yang sedang 

dalam masa transisi, yaitu peralihan dari masa kanak-kanak menuju 

kehidupan dewasa”. 

Senada dengan pendapat di atas Soerdjono (1989) mengungkapkan 

bahwa “remaja adalah individu yang secara biologis sedang mengalami 

masa puber hingga mampu memikul tanggung jawab, baik segi fisik, sosial 

maupun financial”. 

Menurut Gunarsa (1981) batasan usia remaja adalah antara 12 – 21 

tahun, dengan pembagian sebagai berikut : 

 Remaja awal  : 12 – 17 tahun (perempuan) 

  13 – 18 tahun (laki-laki) 

 Remaja akhir  : 17 – 21 tahun (perempuan) 

  18 – 21 tahun (laki-laki) 

Masa remaja dapat dibagi dalam 2 periode yaitu:  

1) Periode Masa Puber usia 12-18 tahun  

   Masa Pra Pubertas usia 12-14 tahun: masa peralihan dari akhir masa 

kanak-kanak ke masa awal pubertas. Cirinya:  

 Anak tidak suka diperlakukan seperti anak kecil lagi. 

 Anak mulai bersikap kritis. 

 Masa Pubertas usia 14-16 tahun: masa remaja awal. Cirinya:  

 Mulai cemas dan bingung tentang perubahan fisiknya. 

 Memperhatikan penampilan.  

 Sikapnya tidak menentu/plin-plan.  

 Suka berkelompok dengan teman sebaya dan senasib. 

 Masa Akhir Pubertas usia 17-18 tahun: peralihan dari masa pubertas 

ke masa dewasa. Cirinya adalah :  
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 Pertumbuhan fisik sudah mulai matang tetapi kedewasaan 

psikologisnya belum tercapai sepenuhnya. 

 Proses kedewasaan jasmaniah pada remaja putri lebih awal 

dari remaja pria. 

2)  Periode Remaja Dewasa usia 19-21 tahun  

Merupakan masa akhir remaja. Beberapa sifat penting pada 

masa ini adalah:  

 Perhatiannya tertutup pada hal-hal realistis. 

 Mulai menyadari akan realitas. 

 Sikapnya mulai jelas tentang hidup.  

 Mulai nampak bakat dan minatnya. 

Center (Pusat) : Titik yang di tengah – tengah benar, sesuatu yang 

dijadikan perhatian, sasaran.(Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 1998) 

Wonogiri : Nama sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, 

Indonesia Sebuah kabupaten di Jawa Tengah. 

Secara umum Youth Center di Wonogiri bisa diartikan sebagai sebuah 

bangunan di Wonogiri yang digunakan sebagai wadah atau tempat 

penyaluran bakat atau keterampilan seseorang untuk menuju  kepada suatu 

prestasi yang dapat memajukan remaja berusia 12 sampai dengan 21 tahun, 

karena pada saat itu adalah masa yang dimana remaja mempunyai 

keinginan besar untuk mau memperdalam bakat dan mengasahnya sehingga 

dapat menjadi prestasi yang cemerlang dan akan berguna untuk masa 

depan, masa remaja sangat peka terhadap pengetahuan baru, mereka selalu 

mencari-cari dengan keingintahuan yang sangat tinggi, diluar pendidikan 

formal para remaja sangat mempunyai waktu yang cukup luang, maka dari 

itu tak jarang jika para remaja setelah selesai bersekolah mereka bermain 

dengan kondisi masih memakai seragam sekolah, dari sudut pandang ini 

dapat menjadi penilaian bahwa remaja sangat membutuhkan kegiatan untuk 

mengisi perkembangannya dengan lebih baik dan positif. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kotamadya
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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1.2. Latar Belakang 

1.2.1 Kondisi Remaja Indonesia Saat ini 

 
Gambar 1.1: Remaja 

(Sumber: www.googleyouth.com) 

 Masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan kemudian menjadi orangtua, 

merupakan suatu proses alami dalam hidup yang berkesinambungan dari tahap-

tahap pertumbuhan yang harus dilalui oleh seorang manusia. Setiap masa 

pertumbuhan memiliki ciri-ciri tersendiri. Masa remaja sering dianggap sebagai 

masa yang paling rawan dalam proses pertumbuhan. Bagi remaja, masa ini adalah 

masa yang paling menyenangkan dalam hidupnya. Namun pada usia ini remaja 

sering menimbulkan kekuatiran bagi para orangtua mereka. Sehingga diperlukan 

sikap arif dan orangtua untuk lebih memahami anak remajanya. Orangtua perlu 

menerima remaja sebagaimana adanya. Jangan terlalu membesar-besarkan 

perbedaan usia dan pandangan diantara keduanya. Orangtua para remaja perlu 

memposisikan diri seperti pepatah jawa ”Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo 

Mangun Karso dan Tut Wuri Handayani” yang berarti bahwa orangtua harus 

berada di depan memberi teladan, di tengah membangkitkan semangat, dan di 

belakang mengawasi segala tindak tanduk para remaja.  

 Pergolakan emosi yang terjadi pada remaja tidak terlepas dari bermacam 

pengaruh, seperti lingkungan tempat tinggal, keluarga, sekolah dan teman-teman 

sebaya serta aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Masa remaja yang identik dengan lingkungan sosial tempat berinteraksi, membuat 

mereka dituntut untuk dapat menyesuaikan diri secara efektif. Bila aktivitas-

aktivitas yang dijalani di sekolah (pada umumnya masa remaja lebih banyak 
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menghabiskan waktunya di sekolah) tidak memadai untuk memenuhi tuntutan 

gejolak energinya, maka remaja seringkali meluapkan kelebihan energinya ke 

arah yang tidak positif, misalnya tawuran. Untuk menghindari hal-hal negatif 

yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain, remaja hendaknya 

memahami dan memiliki apa yang disebut kecerdasan emosional. Kecerdasan 

emosional ini ditunjukkan melalui kemampuan remaja untuk memberi kesan yang 

baik tentang dirinya, mampu mengungkapkan dengan baik emosinya sendiri, 

berusaha menyetarakan diri dengan lingkungan, dapat mengendalikan perasaan 

dan mampu mengungkapkan reaksi emosi sesuai dengan waktu dan kondisi yang 

ada sehingga interaksi dengan orang lain dapat terjalin dengan lancar dan efektif. 

 Seorang remaja sudah tidak dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun 

masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan sebagai orang dewasa. Mereka 

sedang berada dalam proses mencari pola hidup yang paling sesuai. Hal ini sering 

dilakukan melalui metoda coba-coba sehingga kadang kegiatan yang dilakukan 

remaja menimbulkan kekuatiran tidak menyenangkan bagi lingkungan dan 

orangtuanya. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan 

inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. 

 Masa remaja adalah masa dimana seseorang mulai memikirkan tentang cita-

cita, harapan, dan keinginan-keinginannya. Pada masa ini biasanya banyak terjadi 

konflik yang muncul ketika remaja mencoba untuk mengintegrasikan antara 

keinginan diri dan keinginan orang-orang di sekitarnya. 

 Orangtua memiliki peranan yang sangat penting untuk menolong anak 

remajanya, supaya mereka tidak salah jalan. Tetapi pada saat yang sama orangtua 

mengalami kesulitan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang dialami 

remaja, baik secara fisik maupun psikis. Orangtua perlu melakukan pendekatan-

pendekatan yang tepat agar dapat mengerti dan memahami masalah anak remaja. 

Jika tidak maka hal ini akan menyebabkan banyak kesalahpahaman di antara 

mereka. 

 Dari pengertian tersebut memberikan pengertian bahwa remaja adalah masa 

dimana seseorang dapat mengalami perubahan yang sangat besar, maka dari itu 

Youth Center adalah wadah atau tempat bagi para remaja yang memberikan nilai 

positif, mereka dapat saling berinteraksi satu sama lainnya melalui olah raga dan 
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sekaligus mengembangkan bakat untuk dapat lebih digali kembali guna mencapai 

taraf profesional 

1.2.2. Remaja di Wonogiri 

Remaja di Kabupaten Wonogiri memiliki karakter yang sama dengan remaja 

di kota lain mereka gemar berkumpul dengan teman-teman sebayanya. Pada 

umumnya mereka memiliki waktu luang yang cukup untuk mengembangkan 

potensi yang dimiliki, diluar diluar pendidikan formal sekolah terutama yang 

berhubungan dengan kreatifitas dan olahraga. Kegiatan-kegiatan positif diluar 

pendidikan formal sekolah diantaranya yaitu olah raga berupa sepak bola (futsal), 

basket, panjat tebing, skate board. Selain itu kegiatan lainya dibidang kreatifitas 

dan seni yaitu seni peran (theatre), tari tradisional dan modern, dan musik. Semua 

remaja butuh tempat untuk menggunakan waktu luang mereka dengan baik. 

Artinya remaja diharapkan memiliki keterampilan, ketekunan dan sikap yang 

bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan (hobi) yang menguntungkan bagianya. 

Dengan kata lain mereka membutuhkan adanya hobby yang positif dalam rangka 

mengisi waktu luang mereka. 

Menanamkan waktu luang tersebut sebagai suatu tantangan karena waktu 

tadi merupakan waktu untuk bebas bagi Seseorang. 

Hal yang dapat dicatat disini adalah bahwa para remaja mengalami lebih banyak 

kesukaran dalam memanfaatkan waktu luangnya. Waktu luang dapat betul-betul 

bersifat membebaskan bila ia dihayati sebagai kesempatan untuk mengembangkan 

diri dan melepaskan ketegangan. (Brightbill, 2001). 

Tabel 1.1 

 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Wonogiri Berdasarkan Kecamatan 

No Kecamatan 2010 2011 2012 

 1 2 3 4 
1 Pracimantoro 414 417 419 
2 Paranggupito 225 257 258 
3 Giritontro 313 315 316 
4 Giriwoyo 357 359 360 
5 Batuwarno 327 329 331 
6 Karangtengah 260 263 264 
7 Tirtomoyo 523 526 529 
8 Nguntoronadi 282 283 285 
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9 Baturetno 497 500 503 
10 Eromoko 337 339 340 
11 Wuryantoro 351 353 355 
12 Manyaran 415 417 419 
13 Selogiri 754 759 762 
14 Wonogiri 932 938 942 
15 Ngadirijo 567 570 572 
16 Sidoharjo 688 694 699 
17 Jatiroto 567 571 573 
18 Kismantoro 508 511 514 
19 Purwantoro 807 812 816 
20 Bulukerto 712 716 720 
21 Puhpelem 599 603 606 
22 Slogohimo 703 708 711 
23 Jatisrono 1122 1129 1134 
24 Jatipurno 553 557 559 
25 Girimarto 604 608 611 

Kab Wonogiri 510 513 515 

(Sumber: Wonogiri Dalam Angka, 2013) 

Dari data di atas dapat menunjukkan bahwa kepadatan penduduk 

berada pada kecamatan Jatisrono, yaitu memiliki 1.122 jiwa pada tahun 

2010 dan 1.129 jiwa pada tahun 2011 kemudian memiliki penduduk 1.134 

jiwa pada tahun 2012. 

Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2012 

di Kabupaten Wonogiri 

Kelompok 

Umur (tahun) 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 2 3 4 

0-4 32.605 31.365 63.970 

5-9 34.856 32.929 67.785 

10-14 37.158 34.786 71.944 

15-19 33.246 31.135 64.381 

20-24 23.556 25.521 49.087 

25-29 24.737 28.301 53.038 

30-34 27.605 30.771 58.376 

35-39 32.104 34.951 67.050 

40-44 35.223 37.617 72.850 
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45-49 34.951 37.736 72.687 

50-54 34.023 36.533 70.556 

55-59 30.887 30.038 60.925 

60-64 24.067 24.383 48.450 

65-69 18.425 20.738 39.163 

70-74 14.097 17.098 31.195 

75 + 18.913 28.569 47.482 

Kab Wonogiri 456.473 482.466 938.939 

(Sumber: Wonogiri Dalam Angka, 2013) 

Dari data di atas dapat menunjukkan bahwa penduduk kategori anak 

yaitu umur 0-14 tahun yaitu 203.699 jiwa, kemudian penduduk kategori 

remaja berumur 15-24 tahun sekitar 113.468 jiwa. Penduduk kategori 

dewasa yaitu berusia 25-49 tahun yaitu sekitar 324.001 jiwa. Kemudian 

penduduk kategori tua yaitu penduduk berusia 50 tahun keatas yaitu 

sekitar 297.771 jiwa. 

 

 
Gambar 1.2: Jumlah Penduduk Kabupaten Wonogiri Menurut Kelompok Umur 2013 

(Sumber: Wonogiri dalam angka 2013) 
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Tabel 1.3 

 Angkatan Kerja Menurut Jenis Kegiatan dan Kelompok Umur Tahun 2012 

di Kabupaten Wonogiri 

Kegiatan Utama Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 2 3 4 

Angkatan Kerja 304.043 223.727 527.770 

Bekerja 293.987 214.803 508.790 

Mencari Kerja 10.056 8.924 18.980 

Bukan Angkatan 

Kerja 
42.013 152.791 194.804 

Sekolah 21.759 16.250 38.009 

Mengurus Rumah 

Tangga 

3.137 113.120 116.275 

Lainnya 17.117 23.421 40.538 

Kab. Wonogiri 346.056 376.518 722.574 

(Sumber: Wonogiri dalam angka 2013) 

Untuk kota Wonogiri, saat ini angka pencari kerja berdasarkan data dari 

Sakernas Agustus 2012, Biro Pusat Stastistik (BPS) Wonogiri menyebutkan, 

527.770 orang dikategorikan sebagai angkatan kerja, dan sisanya, yakni 194.804 

orang dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Namun dari jumlah angkatan 

kerja sebanyak 527.770 orang, 18.980 diantaranya belum bekerja atau sedang 

mencari kerja, sehingga total jumlah penduduk yang belum bekerja sebanyak 

213.784 orang. Potensi adanya pengangguran yang ada menjadi permasalahan 

serius yang dihadapi Pemerintah kota Wonogiri. 
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Gambar 1.3: Jumlah Penduduk Kabupaten Wonogiri Menurut Kegiatan 2013 

(Sumber: Wonogiri dalam angka 2013) 

Untuk kota Wonogiri, saat ini angka orang yang belum bekerja  berdasarkan 

data dari Biro Pusat Statistik (BPS) Wonogiri tahun 2012 sebanyak 213.784 

orang, Hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Kota Wonogiri. 

Perlu adanya solusi agar potensi pengangguran di kota Wonogiri dapat 

diminimalisir semaksimal mungkin. Sehingga dapat menciptakan perekonomian 

yang baik dan mencukupi, kurangnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan 

banyaknya pengangguran yang ada. Pemerintah perlu menanggapi hal ini dengan 

baik sehingga perekonomian di Wonogiri dapat menjadi lebih baik dengan adanya 

lapangan pekerjaan yang layak dengan memikirkan masyarakat sekitar dan apa 

yang akan diolah dalam perusahaan pada nantinya,  
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Tabel 1.4 

Jumlah Penduduk Kabupaten Wonogiri Menurut Kecamatan Tahun 2010-

2012 

No Kecamatan 2010 2011 2012 

 1 2 3 4 

1 Pracimantoro 58.892 59.257 59.509 

2 Paranggupito 16.533 16.636 16.706 

3 Giritontro 19.285 19.405 19.487 

4 Giriwoyo 35.883 36.106 36.259 

5 Batuwarno 16.907 17.011 17.083 

6 Karangtengah 22.031 22.212 22.349 

7 Tirtomoyo 48.652 48.952 49.159 

8 Nguntoronadi 22.648 22.787 22.884 

9 Baturetno 44.320 44.593 44.782 

10 Eromoko 40.544 40.795 40.968 

11 Wuryantoro 25.476 25.634 25.742 

12 Manyaran 33.868 34.077 34.221 

13 Selogiri 37.830 38.062 38.223 

14 Wonogiri 77.271 77.761 78.104 

15 Ngadirijo 52.831 53.156 53.381 

16 Sidoharjo 39.332 39.694 39.973 

17 Jatiroto 35.623 35.843 35.995 

18 Kismantoro 35.505 35.723 35.875 

19 Purwantoro 48.048 48.343 48.548 

20 Bulukerto 28.854 29.031 29.154 

21 Puhpelem 18.947 19.064 19.145 

22 Slogohimo 45.107 45.385 45.578 

23 Jatisrono 56.113 56.478 56.718 

24 Jatipurno 30.699 30.888 31.018 

25 Girimarto 37.685 37.916 38.078 

Kab Wonogiri 928.904 934.809 938.939 

(Sumber: Wonogiri Dalam Angka, 2013) 

Penduduk Kabupaten Wonogiri berjumlah 938.939 jiwa, dari 25 

kecaamatan, penduduk terbanyak dimiliki oleh kecamatan Wonogiri yang 

berjumlah yaitu 223.136 jiw. Kecamatan ini yang nantinya akan dijadikan tempat 

untuk penempatan Gelanggang remaja, selain menjadi Kecamatan yang 

mempunyai penduduk terbanyak, kecamatan ini juga menjadi pusat kota sehingga 

akses transportasi yang ada sudah memadai dan dapat membuat pengunjung yang 

datang menjadi merasa nyaman karena tidak kesulitan saat akan berpergian ke 

gelanggang atau setelah pulangnya, hal ini menjadikan nilai tambah bagi 

kecamatan yang berada dipusat kota ini. 
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Tabel 1.5 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tahun 

2012 

Pendidikan Yang 

Ditamatkan 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 2 3 4 

Tidak/belum 

pernah sekolah 

20.133 37.089 57.222 

Tidak/belum  

tamat SD 

48.457 44.430 92.887 

SD 117.117 75.383 192.500 

SLTP 57.538 28.781 86.319 

SLTA 39.278 17.113 56.391 

Diploma & 

Universitas 

11.464 12.007 23.471 

Kab. Wonogiri 293.987 214.803 508.790 

(Sumber: Wonogiri dalam angka 2013) 

 

1.3 GAGASAN AWAL 

Dalam membuatsebuah bangunan hendaknya menentukan jenis, fungsi 

bangunan, dan gaya arsitektural bangunan. Perancangan bangunan gelanggang 

remaja Wonogiri menggunakan pendekatan arsitektur hijau (green architectur). 

Dalam pendekatan dengan menggunakan gaya ini, gelanggang remaja di desain 

dengan fasade sesuai konsep perancangan arsitektur hijau. Penciptaan ruang-

ruang yang kreatif dalam upaya membuat pemakai menjadi nyaman, aman, 

imajinatif dan kreatif. 

 

 
Gambar 1.4: Contoh fasade bangunan arsitektur hijau 

(Sumber: www.greenarchitecture.com) 
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Gambar 1.5: Contoh ruang tampak sejuk 

(Sumber: www.greenarchitecture.com) 

Green architecture ialah sebuah konsep arsitektur yang berusaha 

meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan alam maupun manusia dan 

menghasilkan tempat hidup yang lebih baik dan lebih sehat, yang dilakukan 

dengan cara memanfaatkan sumber energi dan sumber daya alam secara efisien 

dan optimal. Konsep arsitektur ini lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, 

memiliki tingkat keselarasan yang tinggi antara strukturnya dengan lingkungan, 

dan penggunaan sistem utilitas yang sangat baik. Green architecture dipercaya 

sebagai desain yang baik dan bertanggung jawab, dan diharapkan digunakan di 

masa kini dan masa yang akan datang. 

Melihat dalam lingkup Negara di Indonesia pada awal tahun 1970-an, 

Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin membangun lima gelanggang remaja di lima 

kota di Jakarta, yaitu di pusat, selatan, utara, barat dan timur. Pembangunan 

gelanggang remaja ini untuk mewadahi anak-anak muda, terutama usia 12-21 

tahun yang ingin mengasah kemampuan, bakat, dan keterampilan di luar 

pendidikan formal di sekolah. Gelanggang remaja juga ditujukan bagi anak-anak 

putus sekolah sehingga memiliki bekal keterampilan. Pada tahun 1970-an selain 

olah raga dan kesenian, para remaja dapat berlatih menjahit, perbengkelan, dan 

bahasa inggris. 
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Gambar 1.6: Ruang laboraturium computer dan perpustakaan 

(Sumber: www.google.com) 

 

 
Gambar 1.7: Ruang Diskusi 

(Sumber: www.google.com/discussroom) 

 

 Sekarang meski tidak ada lagi jahit menjahit dan perbengkelan, latihan 

keterampilan ditambah dengan kursus computer. Namun tetap saja olah raga dan 

kesenian menjadi pilihan favorit para anak muda. Namun dengan seiring 

perkembangan zaman yang sangat pesat, peran-peran gelanggang remaja sekarang 

sudah mulai memudar. Kondisi remaja saat ini memerlukan penanganan secara 

dini dan perhatian yang besar. Meningkatnya angka seseorang yang mencari kerja 

atau pengangguran di Indonesia, serta minimnya kesempatan memperoleh 

pekerjaan, menyebabkan para remaja di Indonesia gagal memperoleh kesempatan 

untuk mengembangkan kreatifitas, kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu 

yang berguna dan tentunya dapat menghidupi dirinya sendiri atau keluarganya. 

Pemerintah harus mempunyai program dan harus menggunakan institusi yang 

mempunyai tugas dan fungsi pembinaan remaja dan berkaitan langsung dengan 

aktifitas remaja. 

Berdasarkan hal tersebut, gelanggang remaja merupakan wadah yang 

tepat untuk menindak lanjuti program penanganan pembinaan remaja harus 

http://www.google.com/
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diupayakan untuk tetap eksis dalam hal pembinaan para remaja dan pemuda saat 

ini. Gelanggang remaja biasa dijadikan sebagai wadah untuk menampung, 

menyalurkan dan mengekspresikan segala bentuk kemampuan dan potensi yang 

dimiliki para remaja. 

Pembangunan dan pengaktifan gelanggang remaja perlu segera 

direalisasikan demi kemajuan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber 

daya manusia Indonesia. Didalam gelanggang remaja diharap adanya fasilitas 

yang dapat mewadahi semua kebutuhan para remaja walaupun sangat terbatas. 

Kemudian beberapa macam fasilitas yang belum tersedia yang dapat digunakan 

secara mandiri oleh para pemakainya yang telah kehilangan kesempatan untuk 

mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh 

para remaja. Fasilitas kegiatan itu antara lain: 

 Kegiatan olah raga 

 Kegiatan di bidang perfilman 

 Kegiatan di bidang seni 

 Kegiatan di bidang media informasi 

 
Gambar 1.8: Stand pertunjukan musik 

(Sumber: www.google/ruangkelas.com) 

 

 
Gambar 1.9: Studio rekaman musik 

(Sumber: www.google/ruangkelas.com) 

http://www.google/ruangkelas.com
http://www.google/ruangkelas.com
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Gambar 1.10: Studio animasi 

(Sumber: www.google/ruangkelas.com) 

  

Dari beberapa fasilitas yang disediakan di gelanggang remaja ini akan 

memberikan beberapa manfaat untuk para remaja di Wonogiri dan sekitarnya 

antara lain: 

 Sebagai wadah penyaluran aktivitas bagi para remaja yang kehilangan 

kesempatan memperleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. 

 Sebagai fasilitas yang di peruntukan bagi para remaja untuk mengelola 

secara mandiri fasilitas yang disediakan dan di harapkan akan mampu 

memperoleh penghasilan dari hobi yang mereka kembangkan di 

gelanggang remaja ini. 

 

1.4 PERMASALAHAN DAN PERSOALAN 

 

 
Gambar 1.11 Peta Wonogiri 

(Sumber: http://www.google.com/imgres?imgurl) 

 

 

http://www.google/ruangkelas.com
http://www.google.com/imgres?imgurl
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 Permasalahan dari gelanggang remaja di Wonogiri antara lain : 

a. Bagaimana menciptakan gelanggang remaja yang mampu 

memperluas wawasan dan memacu semangat remaja untuk 

berkreasi dan berkegiatan dengan pendekatan arsitektur hijau 

(green architecture). 

b. Penataan lingkungan fisik agar menjadi satu kesatuan yang utuh 

dan serasi dengan keadaan kondisi alam Kabupaten Wonogiri. 

 Dalam merencanakan dan merancang gelanggang remaja ini pasti 

akan menghadapi berbagai persoalan, yaitu: 

1) Bagaimana menciptakan aspek arsitektur hijau pada bangunan? 

2) Bagaimana membuatbentuk dan system struktur bangunan 

yang memicu kreatifitas pemakainya? 

3) Bagaimana membuat lingkungan di dalam gedung dengan 

kenyamanan sesuai dengan tingkat iklim tropis? 

4) Bagaimana mengolah site dari gelanggang remaja ini agar 

mampu mengoptimalkan fungsi lahan yang ada? 

 

1.5 TUJUAN DAN SASARAN 

1.5.1. Tujuan : 

a. Membuat konsep perencanaan dan perancangan gelanggang remaja 

yang menekankan pada green architecture agar dapat memperluas 

wawasan dan memacu semangat remaja dalam berkreasi dan 

berkegiatan. 

b. Membuat suatu penataa lingkungan fisik agar dapat menjadi kesatuan 

yang utuh dan serasi dengan lingkungan yang ada. 

 

1.5.2. Sasaran 

 Mendapatkan suatu wadah Youth Center yang dikhususkan bagi remaja, 

pembahasannya diarahkan pada jenis kegiatan yang perlu diwadahi, macam dan 

bentuk pola ruang, jumlah dan besaran ruang untuk kegiatan remaja yang 

diwujudkan dalam bentuk organisasi ruang, dalam konsep perencanaan dan 
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perancangan yang secara fungsional dan arsitektural mampu mengungkapkan ciri 

alami. 

1.6. BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN  

1.6.1. Batasan 

Youth Center di Wonogiri merupakan bangunan fasilitas sosial untuk 

kegiatan pembinaan, yaitu untuk menampung, pembinaan, yaitu 

remaja yang mempunyai bakat dan kemudian ingin memaksimalkan 

potensi yang ia miliki pada remaja di Kabupaten Wonogiri. 

1.6.2. Lingkup Pembahasan 

a. Pembahasan ditekankan pada ilmu arsitektur yang berkaitan dengan 

masalah perencanaan dan perancangan dibatasi pada bangunan Youth 

Center di Wonogiri sebagai wadah edukatif, rekreatif dan interaktif, 

sedang disiplin ilmu lain di luar ilmu arsitektur digunakan sebagai 

bahan pendukung. 

b. Kajian perencanaan dan perancangan dibatasi pada bangunan Youth 

Center dalam skala Kabupaten Wonogiri, yang mengarah pada desain 

tampilan bangunan menggunakan konsep green architecture pada 

bentuk fisiknya 

c. Pembahasan mengenai wilayah yang akan dipakai sebagai site 

berdirinya Youth Center di Wonogiri. 

 

1.7. METODE PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN 

Metode yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan desain yaitu: 

a. Kajian Teoritis 

Studi literatur, yaitu mengambil dari berbagai sumber yang digunakan 

untuk menjawab setiap permasalahan dengan pemecahan yang 

mempunyai dasar. 

b. Data 

Data didapat dari : 

 Studi literatur  

Data-data dari sumber yang mengemukakan pemecahan 

permasalahan yang memiliki dasar jumlah dan prosentase. 
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Menyajikan data dan informasi berbagai literatur tentang Youth 

Center lainnya yang mempunyai kesamaan fungsi, untuk mengetahui 

persyaratan umum dan khusus sebagai aturan pembahasan. 

 Survey lapangan  

Dengan pengamatan langsung terhadap obyek-obyek maupun 

lokasi yang berkaitan dengan Youth Center yang ada sebagai 

perbandingan bagi perancangan. 

c. Analisa 

Dengan cara menganalisa data-data yang diperlukan untuk kemudian 

digunakan sebagai suatu hal yang dijadikan pertimbangan dalam 

mendesain berdasarkan standar yang ada. 

d. Sintesis dan perumusan konsep 

Hasil analisis dan data diolah dengan kriteria yang telah ditetapkan 

kemudian diintegrasikan dengan persyaratan/ketentuan perencanaan 

dan perancangan yang siap ditransformasikan ke dalam bentuk fisik 

bangunan yang dikehendaki kemudian Hasil analisis disusun dalam 

konsep, yang hasilnya merupakan bahan dan dasar dalam perancangan  

Youth Center. 

 


