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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Pengertian Judul  

 Judul DP3A ini adalah “Pusat Olahraga, Seni dan Kreativitas Mahasiswa 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta” Masing-masing mempunyai 

pengertian sebagai berikut :       

a. Pusat : Pokok pangkal atau yang menjadi pumpunan (berbagai 

urusan, hal dan sebagainya). (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 1996, Balai Pustaka Jakarta). 

b. Olahraga : Suatu kegiatan yang melakukan oleh gerak tubuh dan 

kerja pikiran ( Kamus Umum Bahasa Indonesia.1985. W.J.S 

Poerwandarminta) 

c. Seni : sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung 

unsur keindahan. (http://id.wikipedia.org/wiki/Seni,2015) 

d. Kreativitas 

 

e. Mahasiswa 

 

f. Universitas 

Muhammad

-iyah 

Surakarta     

 

 

                                                        

: 

 

:

   

:

           

 

 

 

 

 

 

kemampuan untuk mencipta daya cipta 

(http://kbbi.web.id/kreativitas,2015) 

Orang yang belajar di perguruan tinggi 

(http://kbbi.web.id/mahasiswa, 2015) 

Merupakan satu dari 164 Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah (PTM) dan satu di antara 1.890 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia. UMS ini 

terletak di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo 

(Kartasura,Sukoharjo) 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Muhammadiyah_Sur

akarta, 2015) 
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Pusat Olahraga, Seni dan Kreativitas Mahasiswa di Universitas 

Muhammdiyah Surakarta: Pangkal/Pusat Suatu Kegiatan Olah tubuh atau 

pikiran, Seni dan Kreativitas Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta  

 

I.2.   Latar Belakang 

1.2.1 Pengertian dan Fungsi Olahraga 

Olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan 

maksud untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot – otot tubuh. 

Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang 

menghibur, menyenangkan atau juga dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan prestasi. Pemerintah sendiri menjadikan olahraga sebagai 

pendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat dan berbakat 

dengan menempatkan olahraga sebagai salah satu arah kebijakan 

pembangunan yaitu menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan 

kualitas masyarakat Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan 

kebugaran yang cukup. 

Dengan majunya dunia teknologi memudahkan semua kegiatan sehingga 

menyebabkan seseorang menjadi kurang bergerak (hypokinetic), seperti 

penggunaan remote kontrol, komputer, lift dan tangga berjalan, tanpa 

dimbangi dengan aktifitas fisik yang akan menimbulkan penyakit akibat 

kurang gerak. Gaya hidup duduk terus menerus dalam bekerja (sedentary) 

dan kurang gerak ditambah dengan adanya faktor risiko, berupa merokok, 

pola makan yang tidak sehat dapat menyebabkan penyakit tidak menular, 

seperti: penyakit jantung, pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing 

manis, berat badan lebih, osteoporosis, kanker usus, depresi dan 

kecemasan. (http://www.pengertianahli.com, 2015) 

1.2.2. Pengertian Seni dan kreativitas 

Seni pada mulanya adalah proses dari manusia, dan oleh karena itu 

merupakan sinonim dari ilmu. Dewasa ini, seni bisa dilihat dalam intisari 

http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-olahraga-apa-itu-olahraga.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu


3 
 

ekspresi dari kreativitas manusia. Seni juga dapat diartikan dengan sesuatu 

yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan. 

Seni menurut media yang digunakan terbagi 3 yaitu : 

1. Seni yang dapat dinikmati melalui media pendengaran atau (audio art), 

misalnya seni musik,seni suara, dan seni sastra seperti puisi dan pantun 

2. Seni yang dinikmati dengan media penglihatan (Visual art) misalnya 

lukisan, poster,seni bangunan, seni gerak beladiri dan sebagainya. 

3. Seni yang dinikmati melalui media penglihatan dan pendengaran (audio 

visual art) misalnya pertunjukan musik, pagelaran wayang, film. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Seni, 2015) 

Kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta karangan, hasil atau 

ide-ide baru yang sebelumnya tidak dikenal oleh pencipta (Drevdahl, dalam 

Hurlock, 1993). Kemampuan ini merupakan aktivitas imajinatif yang hasilnya 

merupakan pembentukan kombinasi dari informasi yang diperoleh dari 

pengalaman-pengalaman sebelumnya menjadi hal yang baru, berarti dan 

bermanfaat. Kreativitas sebenamya dimiliki oleh setiap individu akan tetapi 

kadarnya berbeda-beda. Kemunculan kreativitas tidak terikat pada umur dan 

pendidikan, kreativitas dapat terwujud dimanapun juga, termasuk pada diri 

pelajar sekolah (Munandar, 1999). Menurut kamus lengkap psikologi susunan 

Chaplin (1995), kreativitas atau Creativity berarti kemampuan menghasilkan 

bentuk baru dalam seni atau permesinan atau dalam memecahkan masalah-

masalah dengan metode-metode baru.  

Chandra (1994) dalam bukunya yang berjudul: Kreativitas, 

Bagaimana Menanam, Membangun dan Mengembangkannya, menegaskan 

bahwa kreativitas adalah kemampuan mental dan berbagai jenis keterampilan 

khas manusia yang dapat melahirkan pengungkapan yang unik, berbeda, 

orisinal, sama sekali baru, indah, efisien, tepat sasaran dan tepat guna. 

Menurutnya, orang yang kreatif memiliki segi-segi mental antara lain hasrat 

dan minat untuk menggali lebih dalam apa yang tampak di permukaan, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kreativitas
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Audio_art&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Seni_musik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Seni_suara&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Seni_sastra&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Puisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pantun
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Visual_art&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Lukisan
http://id.wikipedia.org/wiki/Poster
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Seni_bangunan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Audio_visual_art&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Audio_visual_art&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Audio_visual_art&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Musik
http://id.wikipedia.org/wiki/Wayang
http://id.wikipedia.org/wiki/Film
http://id.wikipedia.org/wiki/Seni
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didukung oleh rasa ingin tahu dan semangat yang tinggi, mampu berpikir dan 

berkonsentrasi, memiliki minat dan kepekaan serta tanggap terhadap segala 

sesuatu, juga memiliki kesabaran yang berdasar pada optimisme, dan yang 

terakhir mampu bekerja sama dengan orang lain. Menurut Renzulli 

(Munandar, 1999), pada kreativitas terdapat kemampuan untuk menampilkan 

alternatif dari apa yang sudah ada atau dari prosedur yang biasa dilakukan, 

hal ini memungkinkan munculnya penemuan-penemuan baru dalam bidang 

ilmu dan teknologi, serta dalam bidang usaha manusia lainnya. Individu yang 

kreatif memiliki kebebasan berpikir dan bertindak. Kebebasan tersebut 

berasal dari diri sendiri, termasuk di dalamnya kemampuan untuk 

mengendalikan diri dalam mencari alternatif yang memungkinkan untuk 

mengaktualisasikan potensi kreatif yang dimilikinya (Reputrawati, 1996). 

1.2.3. Pembatasan Seni dan Kreativitas 

a.)      Definisi  Seni Menurut Islam 

Kata “seni” adalah sebuah kata yang semua orang di pastikan 

mengenalnya, walaupun dengan kadar pemahaman yang berbeda. Konon 

kata seni berasal dari kata “SANI” yang kurang lebih artinya “Jiwa Yang 

Luhur/ Ketulusan jiwa”. Namun menurut kajian ilmu di Eropa mengatakan 

“ART” (artivisial) yang artinya kurang lebih adalah barang/ atau karya 

dari sebuah kegiatan. Seni merupakan ekspresi keindahan, dan  menjadi 

salah satu sifat yang dilekatkan Allah pada penciptaan jagat raya ini. Allah 

melalui kalamnya di Al-Qur’an mengajak manusia memandang seluruh 

jagat raya dengan segala keserasian dan keindahannya. Allah 

berfirman: “Maka apakah mereka tidak melihat ke langit yang ada di atas 

mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya, dan tiada 

baginya sedikit pun retak-retak?” [QS 50: 6]. 

Maka manusia menyukai kesenian sebagai representasi dari 

fitrahnya mencintai keindahan, dan tak bisa dipisahkan lagi antara 

kesenian dengan kehidupan manusia. Namun bagaimana dengan fenomena 

sekarang yang ternyata dalam kehidupan sehari-hari nyanyian-nyanyian 

cinta ataupun gambar-gambar  seronok yang diklaim sebagai seni oleh 
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sebagian orang semakin marak menjadi konsumsi orang-orang bahkan 

anak-anak. Sebaiknya di kembalikan kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah.  

Bahwa dalam Al-Qur’an disebutkan : 

“Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang 

tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa 

pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Mereka 

itu memperoleh azab yang menghinakan.” (Luqman:6) 

b.)     Pendapat Tentang Pengertian Seni Dalam Islam 

 Menurut Seyyed Hossein Nasr, seni Islam merupakan hasil dari 

pengejawantahan Keesaan pada bidang keanekaragaman. Artinya seni 

Islam sangat terkait dengan karakteristik-karakteristik tertentu dari tempat 

penerimaan wahyu al-Qur’an yang dalam hal ini adalah masyarakat Arab. 

Jika demikian, bisa jadi seni Islam adalah seni yang terungkap melalui 

ekspresi budaya lokal yang senada dengan tujuan Islam. Sementara itu, 

bila kita merujuk pada akar makna Islam yang berarti menyelamatkan 

ataupun menyerahkan diri, maka bisa jadi yang namanya seni Islam adalah 

ungkapan ekspresi jiwa setiap manusia yang termanifestasikan dalam 

segala macam bentuknya, baik seni ruang maupun seni suara yang dapat 

membimbing manusia kejalan atau pada nilai-nilai ajaran Islam. 

Di sisi lain, dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa seni adalah 

penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan 

dengan perantaraan alat komunikasi kedalam bentuk yang dapat ditangkap 

oleh indra pendengaran (seni suara), penglihatan (seni lukis dan ruang), 

atau dilahirkan dengan perantaraan gerak (seni tari dan drama). 

              Dari difinisi yang kedua ini bisa jadi seni Islam adalah ekspresi 

jiwa kaum muslim yang terungkap melalui bantuan alat instrumental baik 

berupa suara maupun ruang. Hal ini juga bisa kita lihat dalam catatan 

sejarah bahwa dalam perkembangannya baik seni suara maupun ruang 

termanifestasikan. Dengan definisi demikian, maka setiap perkembangan 

seni baik pada masa lampau maupun masa kini bisa dikatakan seni Islam 

asalkan memenuhi kerangka dasar dari difinisi-difinisi di atas. Dengan 

http://www.unjabisnis.com/2010/02/rosululoh-dan-pengemis-yahudi.html
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kata lain, seni bisa kita kategorikan seni Islam bukan terletak pada dimana 

dan kapan seni tersebut termanifestasikan, melainkan pada esensi dari 

ajaran-ajaran Islam yang terejahwantah dalam karya seni tersebut. 

 Maka menurut DR. Yusuf Qardhawi, hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam hal seni bernyanyi antara lain : 1. Tidak semua 

nyanyian hukumnya mubah, karena isinya harus sesuai dengan etika 

islami    dan ajaran-ajarannya, 2. Penampilan dan gaya menyanyikannya 

juga perlu diliha, 3. Nyanyian tersebut tidak disertai dengan sesuatu yang 

haram, seperti minum khamar, menampakkan aurat, atau pergaulan bebas 

laki-laki dan perempuan tanpa batas, 4. Nyanyian –sebagaimana semua hal 

yang hukumnya mubah (boleh)- harus dibatasi dengan sikap tidak 

berlebih-lebihan.(Prasetyo, Bangun, F., Dirgantoro, G., (2011) 

c.)    Definisi Kreativitas Menurut Islam 

Dalam perspektif islam, kreatif dapat diartikan sebagai kesadaran 

keimanan seseorang, untuk menggunakan keseluruhan daya dan 

kemampuan diri yang dimiliki sebagai wujud syukur akan nikmat Allah, 

guna menghasilkan sesuatu yang terbaik dan bermanfat bagi kehidupan 

sebagai wujud pengabdian yang tulus kehadirat Allah AWT. Firman 

Allah: Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu 

mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.(Q.S. Ali 'imran;102). 

Allah dzat yang maha kreatif, hasil karya-NYA merupakan karya yang 

sangat besar, indah, dan sempurna. Yang semua makhluk memanfaatkan 

karya Allah tersebut. Al-qur’an menyebut dengan khaliq (pencipta), 

sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-An’am ayat 1. Segala puji bagi 

Allah yang Telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan 

terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan 

Tuhan mereka. 
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Berangkat dari ayat tersebut, umat manusia terinspirasi untuk 

berkreatif, karena ia yang dianugerahi akal budi, serta diberi tanggung 

jawab sebagai khalifah dimuka bumi ini untuk mengatur alam seisinya. 

Meskipun Allah telah menyediakan seluruh fasilitas bagi manusia sebagai 

bekal hidup di dunia, namun bekal hidup tersebut ada yang sudah 

berbentuk barang jadi (siap dikonsumsi), sebagian lagi masih berupa 

barang setengah jadi atau masih mentah, yang masih membutuhkan daya 

kreatifitas manusia untuk mengolahnya agar benda tersebut dapat 

dimanfaatkan oleh manusia emaksimal mungkin sesuai dengan 

kebutuhannya. Oleh karena itu Nabi menganjurkan agar setiap manusia 

berakhlak seperti ahkhlaknya, diantaranya akhlak Allah adalah selalu 

kreatif. Dia juga mencintai hambanya yang kreatif. 

Kreativitas merupakan suatu bidang yang sangat menarik untuk 

dikaji namun cukup rumit sehingga menimbulkan berbagai perbedaan 

pandangan. Menurut Supriadi (2001) kreativitas didefinisikan secara 

berbeda-beda tergantung pada bagaimana orang mendefinisikannya. Tidak 

ada satu definisipun yang dianggap dapat mewakili pemahaman yang 

beragam tentang kreativitas atau tidak ada satu definisipun yang dapat 

diterima secara universal. Hal ini disebabkan oleh dua alasan. 

Pertama kreativitas merupakan ranah psikologis yang kompleks dan 

multidimensional yang mengundang berbagai tafsiran yang 

beragam Kedua, definisi-definisi kreativitas memberikan tekanan yang 

berbeda-beda, tergantung pada dasar teori yang menjadi acuan pembuatan 

definisi kreativitas tersebut. 

Walaupun demikian akan dipaparkan beberapa definisi kreativitas 

yang dikemukakan oleh para ahli. Supriadi (2001) memaparkan bahwa 

kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu 

yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatif berbeda 

dengan apa yang telah ada sebelumnya. Sementara itu, Munandar (1999) 



8 
 

mengemukakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk membuat 

kombinasi baru, berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang sudah 

ada atau sudah dikenal sebelumnya, yaitu semua pengalaman dan 

pengetahuan yang telah diperoleh seseorang selama hidupnya baik itu di 

lingkungan sekolah, keluarga, maupun dari lingkungan masyarakat. Selain 

itu, menurut pandangan ahli psikologis Horrace et al (Sumarno, 2003) 

dikatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk 

menemukan cara-cara baru bagi pemecahan problema-problema, baik 

yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, seni sastra atau seni lainnya, 

yang mengandung suatu hasil atau pendekatan yang sama sekali baru bagi 

yang bersangkutan, meskipun bagi orang lain merupakan suatu hal yang 

tidak asing lagi. 

Dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pada intinya kreativitas merupakan kemampuan 

seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan merupakan hasil 

kombinasi dari beberapa data atau informasi yang diperoleh sebelumnya, 

terwujud dalam suatu gagasan atau karya nyata. 

1.2.4. Evaluasi Purna Huni (EPH) Gedung Olahraga Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

a .) Segi Fungsi: Gedung olahraga merupakan tempat yang bersifat semi 

publik, dimana tempat tersebut berfungsi sebagai tempat aktivitas olahraga, 

atau kegiatan yang bersifat ramai/bising. 

- Gedung olahraga (GOR) Univeritas Muhammdiyah Surakarta di 

fungsikan sebagai kegiatan olahraga, seni, kreativitas, serta kegiatan 

universitas seperti wisuda, pameran, dll.(Lihat pada Gambar. 1.1) 
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Gb. 1.1. Lomba mentoring Cup di Gedung Olahraga (GOR) UMS 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

b.) Segi Fisik/Estetis: Gedung olahraga merupakan tempat yang di 

fungsikan sebagai aktivitas olahraga, oleh karena itu tampilan fisik dan 

estetisnya harus mampu mencerminkan akan bangunan tersebut. 

- Gedung olahraga (GOR) Univeritas Muhammdiyah Surakarta dalam 

segi tampilan fisik, memang sudah mencerminkan akan bangunan dari UMS 

itu sendiri. Namun di sisi lain penggunaan  material, pagar yang tidak masif 

(terbuka),serta bentuk bangunannya  belum mampu mereduksi/meminimalkan 

dari kebisingan yang timbul akibat keramaian di dalam GOR tersebut.(Lihat 

Gambar 1.2.) 
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Gb. 1.2. Tampilan Pagar Gedung Olahraga (GOR) UMS Yang Terlihat Terbuka 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

c.) Segi Perilaku Penonton: Perilaku  manusia di dalam gedung olahraga 

( GOR) harus bisa terwadahi dengan baik dan nyaman, sehingga pengguna 

maupun pengunjung merasa nyaman akan tempat tersebut. 

- Gedung olahraga (GOR) Univeritas Muhammdiyah Surakarta 

merupakan gedung multifungsi, yang dimana ketika ada event-event 

perlombaan banyak pengunjung/penonton yang berdatangan ingin melihat 

teamnya bermain. Namun dilihat dari segi kenyamanan dan minimnya tribun 

penonton, mengakibatkan ketidaknyamanan penonton saat menyaksikan 

pertandingan tersebut.(Lihat Gambar 1.3.) 
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Gb. 1.3. Tribun Penonton di Gedung Olahraga (GOR) UMS 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2015) 

d.) Kelebihan dan Kekurangan dari Gedung Olahraga (GOR) di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

1. Kelebihan:  

- Memiliki akses yang lebih mudah, karena dekat dengan kampus 1 

& 2 atau kampus pusat. 

- Mencerminkan tampilan bangunan yang menjadi ciri khas UMS. 

2. Kekurangan: 

- Minimnya Fasilitas penunjang seperti ruang ganti, toilet, dll 

- Minimnya kapasitas tribun penonton. 

- Tampilan pagar yang terbuka berakibat bising yang mengganggu 

aktivitas sekitarnya. 

- Tidak ada material bangunan yang berfungsi sebagai insulator 

bising atau bunyi di dalamnya. 

- Kurangnya vegetasi di area luar bangunan. 
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1.2.5. Perkembangan Olahraga di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 

 Pada dasarnya perkembangan olahraga di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta sangat baik, terbukti bahwa banyak kejuaraan atau even – even 

perlombaan yang berkenaan dengan olahraga yang diadakan di Universitas 

Muhmmadiyah Surakarta. Even – even tersebut bukan hanya ditujukan untuk 

mahasiswa saja, namun ada juga even yang digelar oleh Universitas untuk 

pelajar bahkan tingkat Jawa Tengah. Misalnya kejuaraan Beladiri seperti 

Pencak Silat atau Karate dan Tekwondo Se-Jateng, serta kejuaraan tingkat 

mahasiswa itu sendiri seperti lomba Futsal, Basket serta Bulutangkis dll. 

 Dalam Kurun waktu beberapa tahun ini, banyak kegiatan kejuaraan – 

kejuaraan tingkat mahasiswa/pelajar yang diadakan oleh Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, misalnya even kejuaraan Dekan Cup, dimana 

even tersebut selalu menjadi agenda tahunan di tiap – tiap fakultas. Ada juga 

even – even perlombaan yang diadakan oleh UKM Universitas atau yang 

sering disebut dengan “PORSEMA” (Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa). 

Tak kalah lagi even besar – besaran diadakan oleh Rektor untuk 

memperingati hari jadi Universitas Muhammadiyah Surakarta atau yang 

sering disebut “DIESNATALIS”. Adapun kejuaraan tersebut ialah lomba 

Futsal, Badminton, Volly, Orasi Ilmiah, Poster, Fotography dll, dan 

puncaknya adalah jalan sehat bersama seluruh keluarga Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

1.2.5. Kegiatan dan Fasilitas Olahraga di Universitas Muhammdiyah 

Surakarta 

 Kebutuhan akan Gedung Olahraga, Seni dan Kreativitas Mahasiswa 

antara lain dilatar belakangi oleh kurangnya fasilitas olahraga dan seni 

mahasiswa yang baik dan memadahi di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Adapun fasilitas olahraga di Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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ialah GOR basket yang berada di area kampus 2, lapangan tennis berada di 

area kampus 1, lapangan sepak bola berada di area edupark. Namun masih 

banyak cabang olahraga dan seni yang belum mendapatkan wadah yang baik, 

misalkan beladiri, badminton, serta seni tarik suara/vokal, drama, marching 

band, dll. 

 Gedung olahraga (GOR) di Universitas Muhammdaiyah Surakarta 

tidak hanya digunakan untuk perlombaan – perlombaan olahraga, namun ada 

juga sebagian even- even atau kegiatan yang sering diselenggarakan di 

gedung tersebut. Misalnya seperti acara dari fakultas teknik Arsitektur, yang 

sering disebut dengan “ARCHIFUN” sudah beberapa tahun terakhir ini acara 

pameran yang diadakan oleh mahasiswa prodi arsitektur tersebut 

bertempatkan di gedung olahraga (GOR) Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, Lihat pada (Gambar 1.1.) Lalu ada banyak acara – acara lain, 

seperti wisuda Universitas, pameran motor modif (Autocontest), pagelaran 

music, penutupan acara dekan Cup, dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 1.4 Tampak Depan Gedung Olahraga (GOR) UMS 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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1.3.  Rumusan Permasalahan 

     Universitas Muhammadiyah Surakarta memang sudah memilki satu 

gedung olahraga (GOR) namun, jika ditinjau dari segi fungsi gedung 

olahraga (GOR) tersebut berfungsi sebagai wadah kegiatan atau even – 

even yang bersifat semi publik atau yang berhubungan dengan kegiatan – 

kegiatan yang menimbulkan keramaian atau kebisingan. Seperti kegiatan 

pameran, pagelaran music, basket, Marching Band, dll. Sehingga 

mengganggu kenyamanan proses perkuliahan/kegiatan di gedung yang 

bersampingan dengan gedung olahraga (GOR) tersebut. Selain gedung 

olahraga tersebut bersifat terbuka Lihat pada (Gambar 1.2.) dan juga tidak 

adanya material yang bersifat mereduksi kebisingan atau bunyi. Lalu 

bagaimana merencanakan dan merancang Pusat gedung olahraga, Seni dan 

kreativitas mahasiswa  yang mampu mewadahi segala aktivitas bagi 

mahasiswa yang ada di Universitas Muahmmadiyah Surakarta, tanpa 

mengganggu kenyamanan lingkungan/kegiatan disekitarnya, dengan 

mempertimbangkan aspek arsitektural terkait kebisingan, desain, dan tata 

ruang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 1.5 Tampak Samping Gedung Olahraga (GOR) UMS Yang Terlihat Terbuka 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2015) 
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Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka persoalan yang diangkat adalah: 

1.3.1 Persoalan 

a.) Bagaimana menentukan fasilitas di gedung pusat olahraga, seni dan 

kreativitas mahasiswa di UMS, yang mampu mewadahi aktivitas 

olahraga, seni dan kreativitas mahasiswa di UMS? 

b.) Bagaimana desain pusat olahraga, seni dan kreativitas mahasiswa di 

UMS yang multifungsi? 

c.) Bagaimana desain pusat olahraga, seni dan kreativitas mahasiswa di 

UMS, yang tidak mengganggu lingkungan dari aspek kebisingan dan 

dapat memberikan kenyamanan bagi penggunanya? 

d.) Bagaimana desain pusat olahraga, seni dan kreativitas mahasiswa di 

UMS, dengan pendekatan arsitektur kontemporer? 

1.4. Tujuan 

a.) Merencanakan dan mendesain gedung atau bangunan Pusat Olahraga, 

Seni dan Kreativitas Mahasiswa di UMS, yang mampu mewadahi segala 

kegiatan mahasiswa dan tidak mengganggu aktivitas kegiatan dilingkungan 

sekitarnya. 

b.) Merencanakan Pusat Olahraga, Seni dan kreativitas mahasiswa di UMS 

sesuai dengan fungsinya, serta mampu mewadahi segala kegiatan mahasiswa 

yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya yang berkaitan 

dengan olahraga, seni dan kreativitas. 

1.5.  Lingkup Pembahasan 

  Pusat olahraga, seni dan kretivitas mahasiswa  untuk civitas akademika 

Universitas Muhammdiyah Surakarta sebagai tempat pemusatan olahraga, 

seni dan kreativitas  mahasiswa maupun sebagai tempat kegiatan yang 

bersifat intern, seperti wisuda Universitas, pameran, dll. 
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a.) Bagaimana membahas pemecahan masalah dalam lingkup disiplin 

ilmu arsitektur, terutama yang berkaitan dengan masalah lokasi, 

site, sirkulasi, dan tata ruang bangunan, dll. 

b.) Bagaimana mendesain Pusat Olahraga, Seni dan Kreativitas 

Mahasiswa yang sesuai dengan fungsinya, serta tidak mengganggu 

aktivitas kegiatan dilingkungan sekitar, terlebih kegiatan yang 

bersifat tenang, seperti proses belajar mengajar, membaca, ibadah, 

dll. 

 

1.6.  Metodologi Pembahasan 

    Metode yang digunakan  dalam menyusun DP3A ini adalah metode 

analisis, sintesis, dimana data yang dianalisis disatukan kembali untuk 

disintesiskan. Hasil dari sintesis – sintesis dirangkum sebagai dasar konsep 

perencanaan dan perancangan. Adapun tahap yang dilalui sebagai berikut: 

a.) Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam proses 

perencanaan dan perancangan. 

b.) Menganalisa permasalahan berdasarkan data primer dan sekunder serta 

menyimpulkan yang digunakan sebagai alternatif pemecahan. 

c.) Mengadakan pendekatan – pendekatan untuk mendapatkan solusi dan 

merumuska n hasil – hasil sintesis kedalam suatu rumusan konsep 

perancangan. 

 

1.6.1.  Pengumpukan Data 

a.) Kajian Teoritis. 

Studi literatur, yaitu mengambil dari beberapa sumber yang bisa  

digunakan untuk menjawab setiap permasalahan dengan 

pemecahan yang mempunyai dasar. 

b.) Data. 

1. Observasi literatur, yaitu mengambil dari beberapa sumber 

yang bisa digunakan untuk menjawab setiap permasalahan 

dengan pemecahan yang memiliki dasar. 
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2. Interview, yaitu dengan Penulis melakukan Tanya jawab 

kepada narasumber atau dosen pembimbing secara langsung. 

3. Survey lapangan, yaitu dengan melihat langsung bagaimana 

keadaan asli dari wilayah yang akan dijadikan lokasi atau  

mengambil data – data site lokasi. 

4. Studi komparasi, mengadakan  studi banding terhadap obyek 

sejenis untuk mendapatkan referensi dan gambaran terhadap 

desain perancangan. 

1.6.2.   Analisis 

Yaitu dengan cara menganalisa data-data fisik dan non-fisik yang 

diperlukan, untuk disajikan sebagai pertimbangan dalam 

mendesain sesuai standart dan literatur yang sudah ada, antara 

lain: 

a.) Pengolahan Data 

b.) Pengolahan Konsep 

1.6.3.    Analisa Sintesa. 

Yaitu dengan melakukan review pokok pembahasan masalah , 

kemudian disimpulkan menjadi suatu rangkuman konsep yang 

telah terpilih, diteliti, dan dipelajari. 

1.6.4. Konsep Perencanaan dan Perancangan  

Membuat konsep/dasar perencanaan dan perancangan dengan 

menggunakan metode diskriptif untuk memperjelas dan 

memperkuat yang satu dengan yang lainnya, yang diwujudkan 

dalam sebuah konsep perencanaan dan perancangan. 

 

1.7.  Sistematika Pembahasan 

Laporan DP3A ini disusun dalam empat tahap, mencakup 

hal – hal yang berhubungan dengan proses dasar program 

perencanaan dan perancangan arsitektur. Mencakup latar 

belakang, tujuan, permasalahan, kajian teori, kajian lokasi dan 

analisis pendekatan serta konsep perencanaan dan perancangan. 



18 
 

 

BAB  I PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, 

tentang sarana prasarana olahraga di UMS, lingkup pembahasan, 

metodologi pembahasan serta sistematika pembahasan. 

BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan secara teori atau kepustakaan data literatur 

untuk proses dasar program perencanaan dan perancangan 

arsitektur dalam merancang Pusat Olahraga, Seni, dan kretivitas 

Mahasiswa di UMS dengan pendekatan pada arsitektur 

kontemporer 

BAB  III GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN 

Memberikan tinjauan mengenai lokasi perencanaan, seperti lokasi 

dan lingkungan eksternalnya, aspek fisik, dan kebijakan 

pembangunan, dan sebagainya. 

BAB  IV ANALISIS PENDEKATAN SERTA KONSEP  

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Membahas gagasan perencanaan, analisis dan konsep site, ruang, 

penampilan arsitektur, struktur, interior, utilitas, sirkulasi, dan 

mengatasi masalah kebisingan atau keramaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


