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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Pengertian Judul 

Pengertian judul “SOLO ISLAMIC PLAYGROUP” dapat didefinisikan 

sebagai berikut: 

Solo : Solo atau Sala, adalah wilayah otonom dengan status kota di 

bawah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota dengan luas 

44 km2 (Wikipedia, 2016) 

Islamic :1. Keislaman. 

   2. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Agama Islam (Wikipedia, 

      2016) 

Playgroup:  Playgroup (bahasa Inggris) artinya kelompok bermain dalam 

bahasa indonesia. Merupakan sekolah anak usia dini di bawa 5 

tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan Taman kanak-kanak 

(Wikipedia, 2016) 

Jadi penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa Solo Islamic Playgroup 

dengan konsep sekolah alamadalah wadah pendidikan yang terletak di kota Solo 

sebagai tempat belajar dan bermain anak usia dini di bawah 5 tahun yang 

memiliki karakteristik dasar Islam.  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
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1.2  Latar Belakang 

1.2.1. Gambaran Umum Kota Surakarta 

Kota Solo atau dikenal juga dengan nama Surakarta merupakan 

salah satu kota besar di Indonesia yang ada di Jawa Tengah. Kota Solo 

merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng 

pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 

mdi atas permukaan air laut. Dengan luas sekitar 44 km², terletak diantara 

110 45’ 15’’ – 110 45 35’’ Bujur Timur dan 70’ 36’’ – 70’ 56’’ Lintang 

Selatan. Di sebelah Timur dilalui oleh sungai Bengawan Solo yang 

merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa, serta dilewati oleh Kali 

Anyar, Kali Pepe, dan Kali Jenes (https://id.wikipedia.org/wiki/KotaSurak 

arta). 

 
Gambar 1. 1Peta Kota Surakarta 

Sumber: https://fourforstudio.files.wordpress.com 

Wilayah kota Surakarta atau lebih dikenal dengan sebutan Solo 

atau Sala, merupakan dataran rendah dengan ketinggian ±92 meter dari 

permukaan laut. Sala berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan 

Kabupaten Boyolali di sebelah Utara, Kabupaten Karanganyar dan 

Kabupaten Sukoharjo di sebelah Timur dan Barat, dan Kabupaten 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_Anyar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_Anyar&action=edit&redlink=1
file:///I:/semester%208/Kali%20Pepe
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_Jenes&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/KotaSurakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/KotaSurakarta
https://fourforstudio.files.wordpress.com/
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boyolali
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukoharjo
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Sukoharjo di sebelah Selatan. Sisi Timur kota ini di lewati sungai yang 

terabadikan dalam salah satu lagu keroncong, Bengawan Solo. Bersama 

dengan Yogyakarta, Surakarta merupakan pewaris Kesultanan Mataram 

yang dipecah melalui Perjanjian Giyanti, pada tahun 1755 (Barliana, 

2015).  

Tabel 1. 1Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Dan Kapadatan Penduduk Kota 

Surakarta Menurut Kecamatan Pada Tahun 2014 

Sumber: Dispendukcapil Surakarta 2014 

Kota Surakarta dengan luas wilayah 44,04 km² di diami penduduk 

sebanyak 552.650 jiwa, terdiri dari 273.038 laki-laki dan 279.612 jiwa 

perempuan. Penduduk ini tersebar di 5 kecamatan yaitu Kecamatan 

Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan 

Jebres, dan Kecamatan Banjasari. Dari Tabel 1 terlihat bahwa jumlah 

penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Banjarsari yaitu 175.379 jiwa 

atau 31,73 %, sedangkan Kecamatan Serengan memiliki jumlah penduduk 

terkecil yaitu 53.135 jiwa atau 9,61 % (Dispendukcapil Surakarta 2014) 

Tabel 1. 2Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin 

Tahun 
Kelompok 

Umur 

Pria Wanita Jumlah 

n % n % n % 

2014  0-4 Tahun 19.342 7,08 % 18.555 6,64 % 37.897 6,86 % 

 5-9 Tahun 21.569 7,90 % 20.207 7,23 % 41.776 7,56 % 

2013 0-4 Tahun 19.816 7,11 % 18.945 6,65 % 38.761 6,88 % 

 5-9 Tahun 22.726 8,16 % 21.208 7,44 % 43.934 7,79 % 

2012 0-4 Tahun 20.098 7,54 % 19.080 6,84 % 39.178 7,18 % 

 5-9 Tahun 22.721 8,52 % 21.394 7,67 % 44.115 8,08 % 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Keroncong
https://id.wikipedia.org/wiki/Bengawan_Solo_%28lagu%29
https://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Mataram
https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Giyanti
https://id.wikipedia.org/wiki/1755
https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Prof.+Dr.+M.+Syaom+Barliana,+M.Pd.,+M.T.,+I.A.I.%22
http://dispendukcapil.surakarta.go.id/20XIV/index.php/en/2014-05-21-04-43-06/buku-data-agregat-kependudukan-tahun-2014/itemlist/user/42-dispendukcapil
http://dispendukcapil.surakarta.go.id/20XIV/index.php/en/2014-05-21-04-43-06/buku-data-agregat-kependudukan-tahun-2014/itemlist/user/42-dispendukcapil
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Dari hasil jumlah kelompok umur 0-4 tahun, Pada tahun 2012 

sangat tinggi yaitu 39.178 atau 7,18% sedangkan untuk hasil yang 

terendah yaitu tahun 2014 37.897 atau 6,86 %. Untuk usia 5-9 tahun 

jumlah tertinggi diperoleh tahun 2012 yaitu 44.115 atau 8,08 % dan 

jumlah terendah tahun 2014 41.776 atau 6,86 %. Dapat dibandingkan 

bahwa 3 tahun terakhir jumlah penduduk semakin tahun semakin rendah 

untuk usia 0-4 tahun dan 5-9 tahun. Sehingga dari data diatas layaknya 

dibangun fasilitas pendidikan untuk anak Playgroup yang berbasis Islam di 

kota Surakarta (Dispendukcapil Surakarta 2014). 

1.2.2. Potensi PendidikanAnak Usian Dini di Surakarta 

Di kota Surakarta terdapat berbagai macam-macam pendidikan 

salah satunya adalah sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) . 

Berdasarkan pada tahun 2014 jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

terdapat sebagai berikut: 

Tabel 1. 3Konsep Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2014 

Status Laweyan Serengan 
Pasar 

Kliwon 
Jebres Banjar Sari Hasil 

Sekolah Alam  3 - - - - 3 

Sekolah Islam 61 22 35 66 68 252 

Sekolah Kristen 5 3 3 12 12 35 

Sekolah Umum  40 30 33 59 82 214 

Jumlah  109 55 71 137 162 534 

Sumber: http://tkdanpaudkotasurakarta.blogspot.co.id/p/no.html 

Total jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di seluruh 

Kecamatan 534. Hasil terbanyak terdapat di wilayah Kecamatan 

Banjarsari, yaitu sebanyak 162 sekolah dan paling sedikit berada di 

wilayah Kecamatan Serengan, yaitu sebanyak 55 sekolah. Hal ini sesuai 

dengan jumlah penduduknya dimana  Kecamatan Banjarsari memiliki 

jumlah pendidik terbanyak dan Kecamatan Serengan memiliki jumlah 

pendidik paling sedikit (https://fourforstudio.wordpress.com/profilwilayah 

/kota-surakarta/) 

Jumlah sekolah yang berbasis Islam 252 atau 47 % berdasarkan 

Tabel 3.1 sebanyak 35 sekolah atau 6,5 % merupakan sekolah berbasis 

http://dispendukcapil.surakarta.go.id/20XIV/index.php/en/2014-05-21-04-43-06/buku-data-agregat-kependudukan-tahun-2014/itemlist/user/42-dispendukcapil
http://tkdanpaudkotasurakarta.blogspot.co.id/p/no.html
https://fourforstudio.wordpress.com/profilwilayah/kota-surakarta/
https://fourforstudio.wordpress.com/profilwilayah/kota-surakarta/
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non Islam dan sekolah umum berjumlah 214 atau 40 % . Dapat 

disimpulkan sekolah Islam memiliki prosentase yang paling tinggi 

dibandingkan dengan sekolah lainnya.  

1.2.3. Pengaruh LingkunganBagi Perkembangan Anak 

Anak usia 0-5 tahun merupakan masa perkembangn dan 

pertumbuhan yang sangat menentukan bagi anak dimasa depannya atau 

disebut dengan masa keemasan (the golden age). Anak usia dini 

merupakan masa-masa pemikirannya mampu menirukan atau 

memperaktekan perilaku dan perkataan orang di sekitarnya.  

 Pada pertumbuhan dan perkembangan anak bagaimana dia mampu 

menerima makanan, minumamm serta stimulasi dari lingkungannya yang 

memberikan kontribusi yang sangat besar pada perkembangannya 

sehingga pendidikan anak sangat penting bagi pertumbuhan dan 

perkembangan untuk menciptakan generasi yang berkualitas.  

Tujuan pendidikan anak secara umum mampu mengembangkan 

berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Factor atau pengaruh-pengaruh 

lingkungan diantaranya adalah keluarga, sekolah dan masyarakat.  

1.2.4. Pendidikan Islam 

Pendidikan adalah sebuah proses dengan penggunaan metode 

tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara 

bertingkahlaku yang sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan juga diartikan 

sebagai tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan yang dipergunakan 

untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai 

pengetahuan, kebiasaan, sikap dan sebagainya. Pendidikan dapat 

berlangsung secara informal dan non formal di samping secara formal 

seperti di sekolah, madrasah dan institusi-institusi lainnya, Bahkan 

menurut definisi diatas pendidikan juga dapat berlangsung dengan cara 

mengajar diri sendiri (self – instruction) (Dalyono, 2005). 
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Sebagaimana dalil Al-Qur’an yang berisi tentang subjek 

pendidikan yang terangkum dalam Q.S Ar-Rahman ayat 1-4 sebagai 

berikut: 

(١) اْلق ْرآنَُ َعلَّمَُ(٢) اإلْنَسانَُ َخلَقَُ(٣) اْلبَيَانَُ َعلََّمه ُ(٤) ْحَمنُ   الرَّ

Artinya: “(Tuhan) yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-

Qur’an, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. 

(Q.S Ar-Rahman ayat 1-4). 

Dari ayat dijelaskan bahwa Allah itu Sebagai pendidik pertama 

dimuka bumi dan alam semesta ini. sebagai seorang pendidik yang 

sebenarnya, yang harus memilik sifat Rahman kasih sayang, dan sebagai 

seorang pendidik kita harus mengajarkan apapun dengana sejelas-jelasnya, 

seperti ayat ke 4 dalam surat Ar-Raham. 

Dalam hal ini pendidikan agama yang diajarkan yaitu tentang 

pendiikan Agama Islam. Pendidikan ini dilakukan untuk menciptakan dan 

mengubah karakter anak menjadi lebih baik lagi dan memiliki dasar hidup 

tentang agama islam dan ini harus dilakukan atau diterapkan sejak usia 

dini (http://katapenyok.blogspot.co.id/2013/06/normal-0-false-false-false-

en-us-x-none.html).   

1.3  Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana merencanakan dan merancang Islamic Playgroup sebagai 

pusat kegiatan anak usia dini dalam mendapatkan pendidikan Islam 

yang menyenangkan, aman dan nyaman.  

2. Bagaimana merencanakan Solo Islamic playgroup? 

1.4  Tujuan dan Sasaran 

Tujuan  

http://katapenyok.blogspot.co.id/2013/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
http://katapenyok.blogspot.co.id/2013/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
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Perancangan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:  

1. Merancang sebuah wadah dimana anak dapat mewadahi seluruh 

kegiatan pendidikan, penyaluran bakat dan kreativitas dan 

bersosialisali.  

2. Merancang lingkungan yang kondusif untuk kegiatan penyaluran bakat 

dan kreativitas anak dengan pendekatan arsitektur modern.  

Sasaran  

Fasilitas Solo Islamic playgroup ditujukan bagi anak-anak yang 

usia dibawah 5 tahun sebagai pengguna utama dan pengajar, pengelola dan 

orang tua/pengunjung pada umumnya.  

1.5  Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1.5.1. Batasan  

Solo Islamic playgroup merupakan fasilitas bagi anak untuk 

mendapatkan pendidikan dan pembinaan untuk mempersiapkan 

memasukin ke pendidikan Formal dengan konsep sekolah alam.  

1.5.2. Lingkup Pembahasan  

Pembahasan hanya sampai pada masalah arsitektur yang berkaitan 

dengan penyelesaian masalah dan persoalan seputar Solo Islamic 

playgroup . 

1.6  Metode Pembahasan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa 

metodologi dalam proses baik pengumpulan data hingga penganalisaan yang 

nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan Islamic Solo 

Islamic playgroup. Metode pembahasan yang digunakan yaitu metode desktiptif 

dengan pendekatan deduktif yaitu suatu metode yang menerangkan data-data yang 

ada dengan landasaan teori terkait melalui proses pengumpulan data, pengolahan 

data, sampai dengan perolehan data yang sistematis, faktual dan akurat sebagai 

landasan penyusunan konsep perencanaan dan perancangan. 
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1.6.1. Pengumpulan Data 

1. Wawancara untuk memperoleh data primer mengenai : 

 Tujuan, sasaran, sistem pendidikan. 

 Sekolah yang dikelola. 

 Jumlah siswa dan guru. 

 Tuntunan, harapan dan masalah yang terjadi selama ini. 

2. Observasi langsung  

Teknik mengumpulkan data dari lapangan dengan cara mengamati 

secara langsung keadaan dan kegiatan dilapangan.  

3. Studi Literatur, untuk mendapatkan data sekunder antara lain :  

 Standart-standart berkenaan dengan fasilitas pendidikan. 

 Teori-teori tentang cara mendesain sebuah playgroup Islam.  

1.7  Sistematika Pembahasan 

Bab I :PENDAHULUAN 

Mengungkapkan pembahasan judul Solo Islamic Playgroup 

, latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, 

lingkup pembahasan,metode pembahasan dan sistematika 

penulisan.  

Bab II :TINJAUAN PUSTAKA 

Mengemukakan tentang teori-teori yang digunakan dalam 

penyusunan DP3A terkait dengan perencanaan dan 

perancangan “Solo Islamic Playgroup”. Berisi tentang 

kajian obyek, studi kasus dan elemen perencanaan. 

Bab III :GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Berisi tentang lokasi perencanaan, kondisi exsisting, aspek 

fisik, aspek non fisik, aspek peraturan pemerintah tentang 

bangunan dan gagasan perencanaan. 
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Bab IV :ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisikan analisa berdasarkan pertimbangan, permasalahan 

dan persoalan seputar perencanaan Solo Islamic playgroup 

dan hasil analisis konsep tersebut akan mendasari 

perancangan bangunan tersebut. 

 


