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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Pengertian Judul 

Children : 1.Anak merupakan individu yang berada dalam satu 

rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi 

hingga remaja. 

 2.  Golongan usia antara 0 - 12 tahun. (Hurlock, 1980) 

Activity  : Aktivitas, kegiatan. (http://www.artikata.com/, diakses 2 

Maret 2015) 

Center  : Titik yang ada di tengah – tengah benar, sesuatu yang 

dijadikan pusat, perhatian, dan sasaran. 

(http://www.artikata.com/, diakses 2 Maret 2015) 

Fasilitas  : Sarana untuk memperlancar fungsi, kemudahan. 

(http://kbbi.web.id/, diakses 2 Maret 2015) 

Edukasi  : Pendidikan. (http://kbbi.web.id/, diakses 2 Maret 2015) 

Alam : Lingkungan kehidupan, segala yang ada di langit dan 

bumi. (http://kbbi.web.id/, diakses 2 Maret 2015) 

Surakarta : Nama sebuah kota di provinsi Jawa tengah. 

(http://www.surakarta.go.id/, diakses 2 Maret 2015) 

Secara umum, Children Activity Center Fasilitas Edukasi Berbasis 

Alam di Surakarta bisa diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan akan pengasuhan anak, edukasi, rekreasi, sosialisasi 

serta penyaluran bakat dan kreativitas yang dapat mendukung pertumbuhan 

anak baik secara fisik maupun mental dengan pendekatan alternatif 

pendidikan berbasis alam. 

Metode yang digunakan adalah para siswa belajar lebih banyak di alam 

terbuka dengan menggunakan active learning. Konsep belajar yang 

menyenangkan yang didapat langsung dari belajar sambil bermain di alam 

terbuka membuat anak tidak mudah bosan dan juga dapat dengan mudah 

menyerap pelajaran yang diajarkan. Selain mempelajari pengetahuan umum 

http://www.artikata.com/
http://www.artikata.com/
http://kbbi.web.id/
http://kbbi.web.id/
http://kbbi.web.id/
http://www.surakarta.go.id/
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yang ada di sekolah biasa, siswa juga mendapat perhatian khusus dari segi 

pengembangan bakat dan kreativitasnya sehingga lebih terarah dan terasah. 

1.2. Latar Belakang 

1.2.1. Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak 

Anak adalah potensi utama bagi masa depan bangsa. Mereka tidak 

hanya sebagai cikal bakal penerus bangsa, tetapi juga sebagai individu yang 

diharapkan memiliki daya saing tinggi. Mereka memegang peranan penting 

dan tanggung jawab yang besar bagi bangsa. Kepribadian dan kualitas 

individu pada masa dewasa sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan 

pendidikan yang diperoleh pada masa kanak-kanak. 

Faktor lingkungan sangat berperan untuk melakukan perubahan, dalam 

artian memaksimalkan potensi yang dimiliki anak, dan hal-hal yang kurang 

berkembang. Peran lingkungan adalah mengoptimalkan dimensi 

perkembangan mencakup faktor kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Setiap anak sejatinya memiliki tahap pertumbuhan, perkembangan dan 

pembentukan kepribadian yang senantiasa memerlukan perhatian dan pola 

asuh yang teliti dari orang tua. 

Keluarga merupakan lembaga yang paling penting dalam pembentukan 

kepribadian anak. Kepribadian anak akan terbentuk melalui proses sosialisasi, 

enkulturasi, dan internalisasi. Proses-proses tersebut akan membentuk 

kepribadian anak di masyarakat. Dalam sebuah keluarga, anak akan 

mendapatkan aturan-aturan atau norma, nilai-nilai dan pendidikan yang 

sangat diperlukan untuk menghadapi lingkungan dimana dia tinggal. Peran 

orang tua (terutama ibu) merupakan harapan utama untuk membentuk pribadi 

anak dengan karakter kuat. 

Di era globalisasi, di masa emansipasi modern dewasa ini, sebagian 

wanita yang sudah berkeluarga atau ibu di daerah perkotaan memiliki 

pekerjaan atau sering disebut sebagai wanita karir. Mereka bekerja di ranah 

publik untuk mengejar impian atau jabatan tinggi. Akibatnya waktu yang 

dimiliki orang tua untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada 
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anaknya semakin berkurang. Seorang ibu yang seharusnya dituntut untuk 

berinteraksi yang lebih intensif dengan anak menjadi dilema yang menyertai 

ketika seorang ibu juga harus tetap menjadi seorang wanita karir. Hal ini 

berarti peran dari ibu secara sementara harus diambil alih oleh pihak lain 

dalam pengasuhan anak. Pengambil alihan atau pemberian tugas kepada 

pihak lain dalam pengasuhan anak ini dimaksudkan agar anak tidak secara 

telak kehilangan perhatian dan kepedulian dari orang tua mereka. 

Pengasuhan, perawatan, serta pendidikan (primer) yang dilakukan pihak luar 

karena keadaan orang tua yang bekerja dikmaksudkan agar dalam proses 

perkembangan anak tidak mengalami ‘keganjilan’. Alternatif lain yang sering 

diambil adalah menitipkan anak di sekolah alternatif atau tempat penitipan 

anak. 

Hadirnya tempat penitipan anak di tengah masyarakat Indonesia saat ini 

setidaknya dapat membantu para ibu bekerja untuk mengasuh anak-anaknya 

sesuai dengan tahap perkembangan. Para pengelola tempat penitipan anak 

yang memiliki niat positif untuk menjadi partner ibu dalam mendidik dan 

merawat putra-putri tercinta. Di tempat penitipan, anak lebih mudah 

bersosialisasi dengan anak sebanyanya, mengenal teman-teman baru dan anak 

diajarkan mandiri tentunya dengan arahan dan pengawasan pengasuh 

sehingga orangtua dapat merasa lebih aman meninggalkan anaknya untuk 

bekerja. 

1.2.2. Potensi Pendidikan Berbasis Alam di Surakarta 

 
Gambar 1.1: Sebaran Satuan Pendidikan di Surakarta. 

Sumber: http://sekolah.fkip.uns.ac.id/, diakses 16 Maret 2015. 

 

http://sekolah.fkip.uns.ac.id/


4 
 

 
 

Berdasarkan data tahun 2012, kota Surakarta memiliki 775 sekolah 

dengan perincian: 294 TK/RA, 287 SD/MI, 16 SLB, 85 SMP/MTs, 44 

SMA/MA, 49 SMK. 

Secara umum, profil pendidikan di Indonesia masih mempunyai 

karakteristik yang tekstual, berorientasi ke produk dengan mengabaikan 

proses, memfokuskan pada evaluasi akhir tanpa menggunakan evaluasi 

portofolio sebagai ukuran kemajuan siswa, berorientasi ke IQ tanpa 

menyentuh pengembangan kreativitas (CQ), emosional (EQ) dan spiritual 

(SQ) lebih-lebih kearah AQ. Pendidikan kita sekarang ini juga bersifat centris 

sekolah, dalam arti pendidikan untuk melanjutkan sekolah, tidak mempunyai 

makna untuk menyongsong kehidupan di masa depan. Secara ekstrem dapat 

dikatakan bahwa pendidikan kita masih membelenggu, belum membebaskan 

dan menyenangkan. 

 
Gambar 1.2: Anak Belajar di Kelas 

Sumber: https://msrestyshare.wordpress.com, diakses 16 Maret 2015. 

Sistem pembelajaran yang selama ini dilakukan yaitu sistem 

pembelajaran konvensional (faculty teaching), kurang sesuai dengan 

dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian 

pesat karena kental dengan suasana instruksional. Pendidik juga dituntut 

pendidikan dituntut untuk juga memasukkan nilai-nilai moral, budi pekerti 

luhur, kreatifitas, kemandirian dan kepemimpinan, yang sangat sulit 

dilakukan dalam sistem pembelajaran yang konvensional. 

https://msrestyshare.wordpress.com/
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Pada dasarnya sekolah alam adalah sebuah upaya untuk beralih dari  

kultur pendidikan di negara kita yang sebagian besar hanya berlangsung di 

dalam kelas dan juga sebagian besar masih menerapkan pembelajaran 

konvesional. Anak hanya belajar secara teoritis, tanpa pernah mempraktekkan 

langsung pengetahuannya. Cara belajar ini dianggap pasif karena hanya 

mempelajari apa yang ada dibuku atau diajarkan guru. Ilmu pengetahuan 

yang dimiliki anak hanyalah hafalan belaka, bukan pemahaman menyeluruh 

yang diperoleh karena mengalami langsung suatu proses. 

 
Gambar 1.3: Anak Belajar di Alam 

Sumber: http://m.tribunnews.com/, diakses 16 Maret 2015. 

Metode belajar aktif menjadi tujuan utama sekolah alam, dimana anak 

diberi kesempatan belajar dari pengalaman langsung. Karena mengalami 

secara langsung, diharapkan anak tidak mudah bosan, lebih bersemangat, dan 

lebih tertarik untuk mengeksplorasi pengetahuannya.  Lebih jauh, yang 

diharapkan bukanlah sekedar pada perubahan metode pembelajaran, namun 

juga perbaikan mutu dan hasil pendidikan. Karena belajar secara langsung, 

diharapkan anak menjadi lebih kreatif, berani mengungkapkan pendapat 

memupuk rasa ingin tahu, dan terpacu untuk memiliki pengetahuan yang 

menyeluruh tentang suatu hal. 

Sekolah Alam sangat dibutuhkan dan berpotensi di Surakarta, hanya 

saja jumlah sekolah Alam di Surakarta hanya satu yaitu Sekolah 

Muhammadiyah Alam Surya Mentari. 

http://m.tribunnews.com/
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1.2.3. Gagasan Ide Children Activity Center di Surakarta 

Anak memiliki potensi kreatif sebagaimana anak memiliki dorongan 

tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan yang tumbuh 

dari dorongan dalam diri anak adalah merupakan wujud dari dorongan 

kreatif. Pengembangan kreativitas dan bakat anak pada dasarnya sejalan 

dengan pengembangan kepribadian anak yang sehat. Jika kreativitas dan 

bakat anak berkembang dengan baik, maka anak akan mengalami 

perkembangan kepribadian yang sehat. Anak akan dapat mengembangkan 

kepribadian yang mandiri, percaya diri, dan produktif.  

Anak yang memiliki bakat tertentu, jika tidak diberikan rangsangan-

rangsangan atau motivasi dari orang tua dan lingkungannya, tidak akan 

mampu memelihara, apalagi mengembangkan bakatnya. Menjadikan bakat 

anak menjadi sebuah prestasi tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi 

perlu adanya pembinaan dan pengembangan terhadap bakat tersebut sejak 

dini. 

Selain mendapat pendidikan dengan baik, anak juga perlu bermain 

sambil berekreasi yang menyenangkan dan mendidik seperti outbound. 

Kegiatan outbound membentuk pola pikir yang kreatif, serta meningkatkan 

kecerdasan emosional dan spiritual dalam berinteraksi. Di Surakarta 

sendiri belum terdapat fasilitas outbound sehingga ketika anak akan 

outbound mereka harus ke Amannah di Tawangmangu, Karanganyar. 

Oleh karena, itu perlu diciptakan lingkugan yang kondusif untuk anak 

dapat memaksimalkan pendidikan sejak dini, mengembangkan bakat serta 

kreativitasnya dan juga berekreasi. Di Surakarta tempat untuk menitipkan 

anak, mendidik anak, menyalurkan bakat serta kreativitasnya, dan rekreasi 

masih terpisah sehingga menyulitkan mobilitas orang tua. Tempat 

penitipan anak biasanya bergabung dengan pendidikan anak untuk usia 

dini (TK), tempat untuk menyalurkan bakat serta kreativitas biasanya 

berupa pendidikan non formal yaitu tempat les atau kursus, dan tempat 

rekreasi anak seperti outbound masih sebatas di daerah Tawangmangu. 

Karena terpisahnya tempat tersebut, maka memunculkan ide untuk 
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merancang suatu wadah agar dapat menampung semua aktivitas dalam 

satu wadah yaitu Children Actvity Center. 

Children Activity Center direncanakan sebagai pusat kegiatan anak 

dalam bentuk tempat penitipan anak, pendidikan pra-sekolah, 

pengembangan bakat serta kreativitas anak, bersosialisasi dan juga tempat 

untuk rekreasi anak. 

Gambar 1.4: Anak dengan bakat: (a) Bakat seni, (b) Bakat sains. 

Sumber: Dokumen pribadi penulis, 2015. 

Selain mengajarkan mata pelajaran umum anak di Children Activity 

Center juga diajarkan berbagai ketrampilan yang sesuai dengan minat dan 

bakatnya seperti bakat seni, musik, olahraga dan sains. 

 
Gambar 1.5: Ruang kelas saung. 

Sumber: Dokumen pribadi penulis, 2015. 

Children Activity Center mengusung tema edukasi berbasis alam 

sehingga bangunan di desain sealami mungkin. Ruang-ruang kelas yang 

ada di desain seperti saung dan tanpa sekat.  

1.3. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana merencanakan dan merancang Children Activity Center 

sebagai pusat kegiatan anak dalam mendapatkan pendidikan dengan 

menyenangkan, nyaman dan aman serta dengan kegiatan pendukung untuk 

menggali dan membina bakat dan kreativitasnya. 
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b. Bagaimana merencanakan konsep perancangan Children Activity Center 

sebagai fasilitas edukasi dan rekreasi dengan konsep pendekatan arsitektur 

alam. 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

Perancangan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

a. Menciptakan lingkungan pendidikan bagi anak yang memberikan rasa 

aman dan menyenangkan. 

b. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kegiatan penyaluran bakat 

dan kreativitas anak dengan pendekatan arsitektur alam. 

c. Menciptakan program pendidikan yang sesuai dengan karakter anak dan 

budaya Surakarta. 

d. Merancang suatu wadah bagi anak yang dapat mewadahi seluruh kegiatan 

pendidikan, penyaluran bakat dan kreativitas, bersosialisasi, dan wisata 

yang semuanya terdapat dalam satu wilayah. 

1.4.2. Sasaran 

a. Menyusun suatu wadah aktivitas untuk mendukung kegiatan edukasi 

serta wisata bagi anak sesuai dengan karakternya yaitu bebas, aktif, 

bermain dan mandiri sehingga dapat meningkatkan kreativitas serta bakat 

yang dimiliki oleh anak. 

b. Menjadikan kawasan perencanaan sebagai ruang publik bagi anak-anak 

yang aksesibel, interaktif, menarik, mendidik dan berkualitas. 

1.5. Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1.5.1. Batasan 

Children Activity Center merupakan fasilitas bagi anak untuk 

mendapatkan pendidikan dan pembinaan untuk memaksimalkan potensi bakat 

serta kreativitas yang dimilikinya dengan pendekatan alam. 
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1.5.2. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan ditekankan pada aspek penampilan bentuk bangunan yang 

sesuai dengan karakter anak yaitu bebas, kreatif, dan aktif. Lingkup kegiatan 

yaitu kegiatan pembelajaran, sosialisasi, rekreasi dan penyaluran bakat serta 

kreativitas anak. 

a. Kegiatan tetap 

1) Child Day Care yaitu tempat penitipan anak untuk usia 1-2 tahun. 

2) Taman Kanak-kanak untuk usia 3-6 tahun. 

3) Kegiatan ekstrakurikuler berupa pengembangan bakat dan kreativitas 

anak terdiri dari klub Sains, Seni, dan olahraga. 

4) Sentra bisnis terdiri dari area perbelanjaan. 

b. Kegiatan temporer 

Meliputi kegiatan pameran, seminar, diskusi, dan  pagelaran seni. 

1.6. Metodologi Pembahasan 

Metodologi yang digunakan adalah dengan memecahkan masalah yang 

ada pada masa sekarang di lapangan dengan cara mengumpulkan, menyusun, 

mengklarifikasi serta menginterpretasikan data-data. 

1.4.1. Data Primer 

Data primer didapat dari studi literatur sebagai sumber pustaka yang 

dijadikan acuan dalam menetapkan standar dan dasar sebagai pedoman yang 

digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. 

1.4.2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari hasil survei lapangan yang telah di analisa 

kemudian digunakan sebagai pertimbangan dalam mendesain berdasarkan 

standar yang ada. 
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1.7. Sistematika Pembahasan 

BAB I 

Terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, lingkup 

pembahasan, keluaran, metodolodi pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Uraian tentang landasan teori yang dijadikan untuk mencapai tujuan 

perancangan. Teori berkaitan dengan psikologi perkembangan anak serta 

pendekatan dalam perencanaan Children Activity Center. 

BAB III GAMBARAN LOKASI 

Uraian data-data hasil survei lapangan yang berisi mengenai aspek fisik, 

aspek aktifitas, aspek ekonomi, aspek pengelolaan dan kebijakan 

pembangunan. 

BAB IV ANALISI PENDEKATAN SERTA KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Menjelaskan tentang dasar pendekatan, analisa pendekatan program 

perencanaan dan pendekatan program perancangan secara fungsional, 

kontekstual, teknis, kinerja, dan arsitektural. Merupakan uraian tentang ide, 

gagasan serta konsep dasar rancangan. 

 

 

 

 

  

 

 

 



11 
 

 
 

1.8. Kerangka Pola Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.6: Kerangka pola pikir. 

Sumber: Analisa penulis, 2015 

Children Activity Center Fasilitas Edukasi Berbasis Alam di Surakarta 

Latar Belakang 

 Pengaruh keluarga dan lingkungan bagi perkembangan anak. 

 Adanya fenomena ibu bekerja. 

 Potensi Pendidikan berbasis alam. 

 Pembinaan bakat dan kreativitas. 

 Belum adanya sarana untuk mewadahi seluruh kegiatan anak. 

Permasalahan 

 Bagaimana merencanakan dan merancang Children Activity Center 

sebagai pusat kegiatan anak dalam mendapatkan pendidikan dengan 

menyenangkan, nyaman dan aman serta dengan kegiatan pendukung 

untuk menggali dan membina bakat dan kreativitasnya. 

 Bagaimana merencanakan konsep perancangan Children Activity Center 

sebagai fasilitas edukasi dan rekreasi berbasis alam yang sesuai dengan 

karakter anak. 

 

Tinjauan Teori 

 Karakter dan kebutuhan anak 

berdasarkan perkembangan psikologi 

anak. 

 Standar mutu pendidikan sekolah anak. 

 Arsitektur alam anak.  

 

Studi Literatur 
Studi Lapangan 

Analisa 

Konsep Perencanaan dan Perancangan 

 

Transformasi Desain 

Desain 


