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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

Judul laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur (SKPA) adalah “SOLO 

BARU KIDS PARK SEBAGAI  WAHANA EDUKASI DAN REKREASI ANAK 

(PENEKANAN PADA ARSITEKTUR HIJAU DAN KONTEMPORER)”. Dari pengertian 

judul diatas, maka diuraikan pengertian dari masing-masing komponen kata yang 

digunakan dalam menyusun judul tersebut : 

Tabel 1.1 Pengertian Judul 

No. Istilah Pengertian Sumber 

1. Solo Baru Sebuah kawasan permukiman baru sebagai 

wujud pengembangan dari kota Surakarta ke 

arah selatan yang dilengkapi dengan segala 

fasilitas pelayanan terletak di kawasan 

administrasi Kabupaten Sukoharjo dan 

sebagai daerah penyangga perkembangan 

Kotamadya Surakarta dan sekitarnya. 

(RUTRK Solo 

Baru 1990 - 

2010) 

 

2. Kids Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan 

yang belum dewasa atau belum mengalami 

masa pubertas. 

(https://id.wiki

pedia.org/wiki/

Anak) 

3. Park Taman merupakan sebuah areal yang 

berisikan komponen material keras dan lunak 

yang saling mendukung satu sama lainnya 

yang sengaja direncanakan dan dibuat oleh 

manusia dalam kegunaannya sebagai tempat 

penyegar didalam dan luar ruangan. 

(www.Wikipe

dia Bahasa 

Indonesia 

Ensiklopedia 

Bebas.com) 

4. Wahana Wahana yaitu alat / sarana untuk mencapai 

suatu tujuan. 

http://kbbi.web

.id/wahana 

5. Edukasi Edukasi (Pendidikan) adalah pembelajaran 

pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan 

sekelompok orang yang diturunkan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya melalui 

pengajaran, pelatihan, atau penelitian. 

https://id.wikip

edia.org/wiki/P

endidikan 

6. Rekreasi Rekreasi (bahasa Latin, re-creare) secara 

harfiah berarti 'membuat ulang', adalah 

kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran 

kembali jasmani dan rohani seseorang. 

https://id.wikip

edia.org/wiki/

Rekreasi 

7. Arsitektur 

Hijau 

Arsitektur hijau adalah suatu pendekatan 

desain bangunan yang memperhatikan sumber 

daya alam yang digunakan untuk bangunan, 

material, bahan bakar selama pembangunan, 

serta konsruksi dari pengguna bangunan 

tersebut. 

Brenda dan 

Robert Vale 

(1991) 

http://www.wikipedia/
http://www.wikipedia/


 

 

2 

 

No. Istilah Pengertian Sumber 

8. Arsitektur 

Kontemporer 

Arsitektur kontemporer berkembang dari 

pemikiran bahwa arsitektur harus mampu 

memperoleh sasaran dan pemecahan bagi 

arsitektur hari esok dan situasi masa kini. 

Schimbeck 

(1988) 

Sumber : Data Penulis, 2017 

Jadi, disimpulkan pengertian dari “Solo Baru Kids Park Sebagai  Wahana Edukasi 

Dan Rekreasi Anak (Penekanan Pada Arsitektur Hijau Dan Kontemporer)” suatu 

kawasan indoor maupun outdoor berupa area yang berfungsi sebagai wahana edukasi 

dan rekresi anak untuk mengeksplore diri serta menambah kemampuan bermain dan 

belajar tentang sesuatu yang baru bagi anak-anak, sehingga tumbuh kembang anak 

menjadi berkualitas dengan pendekatan desain bangunan yang berkelanjutan, nyaman 

dan aman bagi anak-anak. 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Perkembangan Anak 

Anak–anak erat dengan aktivitas bermain. Aktivitas bermain dapat membawa 

dampak positif  untuk mengembangkan kemampuan kognitif, sosial, fisik serta 

kemampuan emosional yang dibutuhkan saat anak tumbuh menjadi dewasa. Kegiatan 

bermain dan belajar harus  mengacu pada tujuan pemenuhan kebutuhan perkembangan 

anak. 

Pada usia 1-5 tahun anak-anak memiliki ciri potensi aktif mengalami masa usia 

terbaik untuk pendidikan terbesar. Ciri tesebut yaitu memiliki keingintahuan yang besar 

dalam mempelajari sesuatu, mempunyai energi yang besar dan kemampuan belajar yang 

cepat menggunakan pancainderanya juga untuk melatih fisik serta belajar untuk 

perkembangan kognitifnya (perkembangan otak kanan dan kiri), sehingga dengan 

potensi aktif ini maka diperlukan perhatian dan pembinaan yang terarah yang juga perlu 

untuk dikembangkan. 

 
Gambar 1.1 Perkembangan Anak 

Sumber : http://e-medis.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-pertumbuhan-dan-perkembangan.html 
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Dunia anak merupakan dunia bermain, cara mendidik anak haruslah dengan cara 

bermain, bukan dengan cara kekerasan seperti membentak. Demikian yang disampaikan 

tokoh pendidikan anak, Seto Mulyadi atau yang akrab dipanggil Kak Seto dalam 

seminar pendidikan yang digelar Universitas Muhamammadiyah Malang (UMM). Kak 

Seto menjelaskan terdapat lima ciri utama mendidik anak dengan cara bermain. 

“Pertama, bermain didorong oleh motivasi dari diri sendiri, sehingga apa akan 

dilakukan anak memang betul-betul memuaskan dirinya, bukan karena iming-iming 

hadiah atau karena diperintah orang lain,”ungkapnya. Kedua, bermain dipilih secara 

benar sesuai keinginan anak. Ketiga, bermain adalah kegiatan yang menyenangkan. 

Keempat, bermain tidak selalu harus menggambarkan hal yang sebenarnya. Kelima, 

bermain senantiasa melibatkan peran serta aktif anak, baik secara fisik, psikologis 

maupun keduanya sekaligus.” (http://edupost.id/parenting/kak-seto-didik-anak) 

Kemampuan dasar anak perlu dikembangkan dan direalisasikan melalui kegiatan 

yang bersifat positif yaitu bermain dan belajar maka kegiatan bermain merupakan 

kebutuhan akan rasa ingin tahunya yang besar untuk belajar baik secara sensorik, 

motorik, sosial dan intelektual. Anak akan mendapatkan kesempatan penuh untuk 

bermain dan belajar dengan cara diarahkan kepada tujuan yang positif yaitu 

mengembangkan kemampuan aktif menuju kreatif dalam aspek pengembangan pribadi 

serta rasa tanggung jawab moral dan sosial. 

1.2.2 Peranan Orang Tua Terhadap Anak 

Era globalisasi yang terjadi saat ini membuat kebutuhan hidup meningkat, 

sehingga orang tua memperioritaskan pekerjaan diatas segalanya. Hal tersebut membuat 

perhatian orang tua kepada anak-anaknya berkurang, maka orang tua membutuhkan 

alternatif untuk menggantikan peran mereka di rumah. Hal tersebut mau tidak mau 

berpengaruh dalam pola didik anak dalam keluarga dengan sedikitnya frekuensi 

bertemu antara anak dengan orang tua. 

Kesibukan orang tua dapat mempengaruhi kapasitas perhatian orang tua kepada 

anaknya. Orang tua akan mencari cara untuk membuat sibuk anak-anak mereka, 

sehingga perhatian mereka pada pekerjaan tidak akan terganggu. Namun, dengan 

kemajuan teknologi saat ini, orang tua mengarahkan anak-anak mereka untuk bermain 

game melalui laptop, tablet dan smartphone, mengakibatkan kemampuan gerak anak 

juga berkurang. Sosialisasi anak dengan lingkungan juga akan berkurang, karena 
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mereka disibukkan dengan gadget pada permainan mereka yang menurut pandangan 

mereka lebih menyenangkan bermain dengan gadget dibandingkan bermain di luar 

ruangan. 

1.2.3 Pewadahan Fasilitas Edukasi dan Rekreasi Anak 

Apabila kita melihat sarana dan prasarana edukasi dan rekreasi anak yang ada di 

Solo Baru ternyata belum ada bangunan gedung secara khusus dirancang untuk wahana 

edukasi dan rekreasi anak. Selama ini fasilitas tersebut hanya sebatas di stand stand 

permainan seperti Timezone dan Little Farms. 

Wahana Timezone merupakan wahana yang dirancang oleh mesin sehingga 

untuk perkembangan  sensorik dan motorik anak menjadi kurang karena penggunaan 

mesin hanya sebatas bermain pada khayalan dan kurang dari sisi edukatif dan pengguna 

mesin . Batasan usia untuk wahana Timezone juga dibatasi pada usia usia tertentu 

sehingga untuk usia anak yang masih sangat kecil atau belum bisa mengakses semua 

permainan yang ada di Timezone.   Sedangkan wahana Little Farm berada di dalam mall 

yang memiliki kapasitas pengguna yang minim. 

 

 

Gambar 1.2 Litte Farms Solo Paragon  

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017 

Wahana edukasi dan rekreasi anak dapat dikatakan baik apabila dapat membuat 

anak-anak dapat mengeksplore diri mereka, nyaman dan aman. Kenyamanan yang 

dimaksud adalah ketika anak merasa senang bermain dan belajar di wahana tersebut 

serta merasa betah dan memiliki rasa puas, sedangkan keamanan yang dimaksud yaitu 

menggunakan desain dan material yang mempertimbangkan keselamatan dan ramah 

lingkungan sehingga tidak akan membahayakan bagi anak. 
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1.2.4 Kebutuhan Wahana Kids Park 

Kota Solo Baru merupakan kota pengembangan yang dihuni oleh sebagian besar 

keluarga modern tak lepas dari fenomena tersebut. Keberadaan kota Solo Baru sebagai 

“kota” dengan mobilitas tinggi khususnya dalam bidang perekonomian, mengakibatkan 

pola hidup yang bergeser dari pola konvensional bahwa ibu rumah tangga hanya 

berperan murni sebagai pengurus anak dan suami. 

Banyaknya perumahan pada area Solo Baru, seperti Grogol Green Garden, 

Kuantan Regency, Victoria Park Residence, Peni Regency, Ndalem Tentrem Residence, 

dll . Sebagai kota pengembangan mengakibatkan kebutuhan akan sarana edukasi dan 

rekreasi  sangat dibutuhkan mengingat pemanfaatan lokasi wisata untuk menunjang 

fasilitas belajar sangat disarankan oleh pemerintah sebagaimana yang dijelaskan bahwa 

pemanfaatan potensi daerah, dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan lingkungan 

sekitar, termasuk obyek wisata alam dan wisata buatan digunakan sebagai sumber 

belajar. (Permen No. 22 tahun 2006) 

Sesuai dengan RUTRK Surakarta tahun 1990-2011, Solo Baru mempunyai 

peranan sebagai pendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah sekitarnya 

sebagai penyangga Kota Surakarta. Solo Baru juga sebagai pusat pelayanan rekreasi. 

Peran Solo Baru Kids Park ini akan membantu para orang tua sehingga tidak perlu 

merasa cemas ketika mengajak anak mereka bermain dan belajar. Anak-anak mereka 

akan berinteraksi dengan anak-anak yang lainnya dengan pengawasan. Anak-anak dapat 

mengeksplore diri mereka dengan kegiatan yang bersifat edukatif dan rekreatif. Selain 

itu juga anak-anak mereka tidak hanya dibiarkan bermain dalam ruangan indoor saja, 

tetapi juga bermain di taman outdoor. Dengan menggunakan desain yang 

mempertimbangkan keselamatan, perkembangan psikologi, dan ramah terhadap 

lingkungan maka diharapkan Solo Baru Kids Park ini dapat berguna baik bagi anak-

anak, orang tua, dan lingkungan sekitar. 

1.3 Rumusan Permasalahan dan Persoalan 

1.3.1 Permasalahan 

Bagaimana konsep perencanaan arsitektur Solo Baru Kids Park sebagai wahana 

edukasi dan rekreasi agar dapat mengakomodasi dan mendukung kegiatan belajar dalam 

mengembangkan potensi diri dan kreatifitas anak, serta mampu menjadi salah satu 

fasilitas pendidikan yang menarik. 

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat dirumuskan persoalan sebagai berikut : 

a. Bagaimana pola tata masa  pada Solo Baru Kids Park ? 
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b. Bagaimana penerapan konsep Arsitektur Hijau dan Kontemporer pada 

bangunan Solo Baru Kids Park ? 

c. Bagaimana mengungkapkan penampilan fisik bangunan yang sesuai dengan 

site, tuntutan fungsi, karakter desain aktifitas dan ciri khusus anak sebagai 

pengguna utama ? 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Adapun beberapa tujuan dari perancangan Solo Baru Kids Park yaitu : 

a. Menyusun suatu konsep perencanaan dan perancangan bangunan Solo Baru Kids 

Park Sebagai Wahana Edukasi dan Rekreasi yang menuju kepada ungkapan 

fisik ruang dan penampilan bangunan berdasar pada penganalisaan aspek 

arsitektur hijau dan kontemporer. 

b. Memberikan kemudahan penyediaan dalam pelayanan kebutuhan orang tua akan 

tempat pendidikan anak-anak yang juga memberikan aktifitas pengembangan 

potensi kreatifitas anak yang mempertimbangkan keselamatan dan ramah 

lingkungan. 

1.4.2 Sasaran 

Sasaran yang dicapai dalam perancangan yaitu memberikan tempat bagi anak-

anak khususnya para pelajar untuk lebih mengetahui dan memahami pentingnya wisata 

edukasi pembelajaran  melalui Solo Baru Kids Park dalam bidang pendidikan dengan 

pendekatan konsep Arsitektur Hijau dan  Kontemporer. 

1.5 Lingkup Pembahasan 

Agar tujuan pembahasan dapat tercapai maka lingkup pembahasan dibatasi hanya 

sampai pada hal-hal sebagai berikut : 

a. Perencanaan kawasan pusat wisata edukasi dan rekreasi (penataan ruang 

terbuka hijau) 

b. Pengadaan fasilitas (jalan atau sirkulasi, parkir kendaraan, bicycle track, 

signage, sitting group dan ATM) 

c. Pengadaan objek wahana wisata edukasi (taman profesi anak (role play), mini 

planetarium, mini aquarium air tawar, mini zoo, dan playground) 
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d. Pengadaan bangunan teknologi Arsitektur Hijau dan Kontemporer di Solo 

Baru Kids Park (vertical garden, shelter, pedestrian, green roof, green wall, 

grey water treatment, dll) 

1.6 Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan sebagai acuan proses perancangan yaitu : 

1.6.1 Data 

a. Metode Literatur 

Digunakan untuk memperoleh data kuantitatif perkembangan penduduk usia 

anak – anak, perkembangan fasilitas pendidikan, tinjauan pustaka tentang 

psikologi perkembangan dan kebutuhan anak, serta tinjauan arsitektural yang 

berkaitan dengan permasalahan yang ada. 

b. Metode Observasi 

Yaitu melakukan survey / pengamatan pada lokasi pembanding tentang perilaku 

anak, tempat edukasi anak, serta untuk memperoleh data fisik lokasi. 

c. Metode Interview 

Metode interview adalah metode dengan melakukan wawancara langsung 

kepada pihak pihak yang terkait dengan edukasi anak.  

d. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan metode interview dan observasi 

yaitu berupa foto-foto terkait pembahasan serta mendokumentasikan hasil studi 

lapangan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penyusunan DP3A dibagi menjadi beberapa bab, 

sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Menguraikan secara garis besar landaasan konsep meliputi pendahuluan 

yang membahas pengertian judul, latar belakang, rumusan permasalahan, 

tujuan dan saasaran, lingkup pembahasan serta sistematika penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan tinjauan terhadap literatur-literatur yang meliputi tinjauan 

umum tentang Solo Baru Kids Park sebagai wahana edukasi dan rekreasi 

anak. 
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BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN 

PERENCANAAN 

Berisi tentang tinjauan lokasi baik fisik maupun non fisik serta gagasan 

perancangan yang dilengkapi dengan site. 

BAB IV  ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Merupakan analisa permasalahan fisik maupun non fisik dan pendekatan 

konsep dasar desain serta mengungkapkan konsep perancangan dan 

perencanaan. 


