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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Pengertian Judul  

Pengertian Children Center di Surakartasebagai Pusat Pengembangan Anak dapat 

diartikan sebagai berikut : 

Children            : Arti dari bahasa inggris (1) anak-anak (kbbi.web.Id,   

                             diakses pada Februari 2018), (2) manusia yang masih kecil   

                            (kbbi.web.Id, diakses pada Februari 2018). 

Center               : Arti dari bahasa inggris yaitu pusat, tengah-tengah, tertuju  

                       (kbbi.web.Id,  diakses pada Februari 2018). 

Surakarta          : Suatu tempat atau wilayah kota, kota madya di Provinsi Jawa  

 Tengah yang luasnya 43,93 km², dahulu merupakan Ibu Kota  

  Kasunanan Surakarta pecahan dari Kerajaan Mataram,  

  jumlah penduduk 510.480 jiwa (2004) terkenal dengan  

                       industri batik dan rokok (kbbi.web.Id, diakses pada Februari  

 2018). 

Pengembangan : Proses, cara, perbuatan mengembangkan (kbbi.web.Id,   

                            diakses pada Februari 2018). 

Potensi              : Kemampuan, kesanggupan, mengembangkan (Majdi, 2007). 

      Secara umum, Children Center di Surakarta sebagai Pengembangan Potensi 

Anak dapat diartikan sebagai wadah yang dapat digunakan sebagai tempat untuk 

memenuhi kebutuhan anak, mengolah potensi yang dimiliki anak, sosialisasi, dan 

rekreasi yang dapat mendukung masa pertumbuhan dan perkembangan anak. 

 

1.2 Latar Belakang 

 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 
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dipengaruhi oleh pengalaman dan pendidikan yang diperoleh pada masa kanak-

kanak. 

Dalam kehidupan anak sejatinya memiliki beberapa proses yang terjadi secara 

kontinyu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Keduanya saling bergantung 

satu sama lain. Pertumbuhan dapat disebut pula sebagai proses perubahan dan 

pematangan fisik, sedangkan perkembangan diartikan sebagai proses pematangan 

non fisik (Kartini, 1995). 

Keluarga merupakan hal terpenting dalam pembentukan kepribadian anak.  

Kepribadaian anak akan terbentuk melalui proses bersosialisasi, enkulturasi, dan 

internalisasi. Proses-proses tersebut akan membentuk kepribadian anak di 

masyarakat. Dalam sebuah keluarga anak mendapatkan suatu norma, nilai-nilai, 

dan pendidikan yang sangat diperlukan untuk menghadapi lingkungan dimana dia 

tinggal. Peran utama orang tua terutama ibu merupakan harapan utama untuk 

membentuk pribadi dan karakter anak. 

Di era globalisasi, pola kehidupan keluarga modern sekarang ini sangat berbeda 

dengan zaman dahulu. Kondisi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tinggi dan 

sangat konsumtif tak jarang mengharuskan kedua orang tua untuk bekerja di luar 

rumah selama 5-20 jam dalam sehari. Hal tersebut mau tidak mau berpengaruh 

baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pola pendidikan anak 

dalam sebuah keluarga dengan sedikitnya frekuensi bertemu antara anak dengan 

orang tua terutama ibu. 

Kota Surakarta sebagai kota pengembangan yang dihuni oleh sebagian besar 

keluarga modern tak lepas dari fenomena tersebut. Keberadaan kota Surakarta 

sebagai Kota dengan mobilitas tinggi khususnya dalam bidang perekonomian 

mengakibatkan pola hidup bergeser dari pola konvensional bahwa ibu rumah 

tangga hanya berperan murni sebagai pengurus anak dan suami. Tetapi untuk saat 

ini banyak ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai wanita karir sehingga mau 

tidak mau pendidikan anak dalam rumah juga berubah. Pilihan yang paling 

banyak dilakukan oleh orang tua adalah dengan menggunakan jasa asisten rumah 

tangga dan baby sitter sebagai pengganti dari eksistensi orang tua yang bekerja 

setiap harinya. 
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Kebutuhan anak-anak untuk mengakses dunia orang dewasa yang kelak akan 

dijalaninya terlihat sangat jelas dan akan terus berjalan tanpa pertanda apapun. 

Anak-anak selalu belajar dengan cara meniru setelah itu mengerjakan hal yang 

dilihatnya. Sehingga sangat riskan apabila kita menyerahkan sepenuhnya masa 

kecil anak-anak pada pihak yang kurang tepat. 

Kota Surakarta saat ini sedang berupaya untuk meraih Predikat Kota Layak Anak 

(Solo Pos, 2017). Salah satu bentuk nyata yang dilakukan pemerintah dalam 

upaya perlindungan anak adalah melalui programpengembangan Kota Layak 

Anak yaitu kota yang menjamin terpenuhinya hak setiap anak sebagai warga kota. 

Kota Surakarta saat ini belum memiliki tempat khusus bagi anak-anak untuk 

mengeksplor minat belajar dan bermain dalam suatu wadah yang memfasilitasi. 

Di Surakarta hanya terdapat beberapa tempat untuk bermain anak seperti Taman 

Sriwedari dan Taman Balekembang. Setidaknya upaya pemerintah dalam 

perencanaan ini dilakukan untuk mendukung dan mewujudkan Surakarta sebagai 

Kota Layak Anak. 

 Melihat fenomena di atas maka kota Surakarta membutuhkan sebuah fasilitas 

yang dapat menunjang tumbuh kembangnya anak dalam usia yang sangat 

potensial untuk diberikannya pendidikan sebaik mungkin sebab anak merupakan 

generasi penerus bangsa. Children Center di Surakarta sebagai pusat 

Pengembangan Potensi Anak direncanakan sebagai Pusat kegiatan anak dalam 

bentuk penitipan anak, pendidikan, pengembangan bakat anak, dan bersosialisasi. 

Selain mengajarkan mata pelajaran umum anak, di Children Center juga diajarkan 

berbagai macam keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat setiap anak. 
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1.3 Rumusan Permasalahan 

 Perumusan masalah merupakan hal yang paling penting dalam suatu masalah dan 

jika dirumuskan dengan jelas maka akan memberikan jalan yang mudah dalam  

memecahkan suatu masalah yang ada. Adapun masalah-masalah dalam desain ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana menentukan site untuk bangunan “Children Center di 

Surakarta sebagai Pusat Pengembangan Potensi Anak” yang sesuai dengan 

kondisi sosial, dan lokasi yang mudah pencapaiannya. 

b. Bagaimana menyediakan fasilitas ruang yang bersifat edukatif dan 

rekreatif yang mampu mendukung daya imajinasi dan kreatifitas anak 

yang berguna bagi perkembangan kepribadian dan potensi anak di masa 

depan. 

c. Bagaimana merancang Children Center sebagai pusat kegiatan anak dalam 

mendapatkan pendidikan dengan suasana yang menyenangkan, nyaman, 

dan aman. 

 

1.4 Tujuan dan sasaran  

a. Tujuan  

Adapun tujuan dalam perencangan Children Center di Surakarta sebagai 

Pusat Pengembangan Potensi Anak adalah : 

1. Merancang sebuah Children Center di Surakarta yang menarik dan 

memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh anak-anak. 

2. Menciptakan wadah bagi anak yang dapat mewadahi seluruh kegiatan 

membaca, bersosialisasi dan mengembangkan potesi anak. 

b. Sasaran  

Adapun sasaran perancangan Children Center di Surakarta adalah : 

Menciptakan Children Center dengan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan 

karakteristik anak-anak yang dapat memaksimalkan potensi mereka dan 

membuat mereka merasa aman, nyaman, tidak jenuh serta merasa senang 

ketika berada di dalam lingkungan Children Center.  
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1.5 Lingkup Pembahasan 

Adapun lingkup pembahasan pada desain ini agar obyek yang diteliti dapat 

tercapai dan tidak meluas, maka lingkup pembahasan dalam desain ini yaitu : 

a. Rencana pengadaan desain yang diusulkan adalah fasilitas Children 

Center. 

b. Penekanan aspek psikologi perkembangan anak untuk mendapatkan suatu 

sarana yang mampu mengembangkan potensi keaktifan anak dan dibatasi 

pada hal-hal yang berperan dalam wujud fisik arsitektural. 

 

1.6 Manfaat Desain 

      Manfaat yang diharapkan nantinya setelah desain ini yaitu : 

Usulan mengenai pembangunan Children Center di Surakarta ini, diharapkan 

menjadi salah satu masukan yang berati bagi masyarakat  kota Surakarta. 

 

1.7 Metodologi Pembahasan 

1.7.1 Tahap Perumusan Masalah 

Data yang akan digunakan dalam studi perancangan ini berupa data primer 

dan data sekunder. Kegiatan dalam pengumpulan data perancangan ini 

menggunakan metode sebagai berikut : 

a. Observasi langsung 

Pengamatan langsung terhadap kondisi lokasi perencanaan yang akan 

diajukan yaitu di Surakarta yang nantinya akan digunakan sebagai 

data primer yang meliputi : 

1. Kondisi yang ada di lokasi perencanaan yang nantinya dapat 

mempengaruhi dalam kegiatan perancangan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

2. Pengambilan gambar dari lokasi perencanaan. 

b. Dokumentasi  

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang didapat 

dari penelusuran pustaka dari berbagai macam instasi terkait yang 
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berhubungan dengan proses perancangan, artikel atau makalah serta 

sumber-sumber lain yang berhubungan dengan perancangan ini. 

 

1.7.2 Tahap Pengumpulan Data 

a. Metode Literatur 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data kuantitatif tentang 

perkembangan penduduk usia anak-anak, perkembangan fasilitas 

pendidikan, tinjauan pustaka mengenai psikologi anak serta 

kebutuhan anak, dan tinjauan arsitektural yang berkaitan dengan 

permasalahan yang ada. 

b. Metode Observasi 

Melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang serupa di 

Surakarta dan observasi melalui internet untuk obyek yang serupa di 

luar negeri yang kemudian dijadikan sebagai bahan komparasi. 

 

1.8 Sistematika Pembahasan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Memaparkan judul dan pengertian, latar belakang, permasalahan, 

tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan, 

dan sistem penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Memaparkan tinjauan pustaka tentang psikologi perkembangan 

anak, desain, sarana pendukung lainnya untuk menentukan 

aktifitas yang akan diwadahi dan studi banding, kesimpulan, 

gagasan perancangan. 

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PERANCANGAN (DATA) 

Pada bab ini menceritakan tentang kondisi/deskripsi umum yang 

ada di lokasi saat ini, dan memuat peta lokasi serta potensi yang 

ada di wilayah perencanaan. 
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BAB IV : ANALISA PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN  

                    DAN PERANCANGAN 

Analisa makro yang memaparkan tentang analisa pendekatan 

pemilihan lokasi dan site.Analisa mikro yang memaparkan analisa 

perencanaan dan perancangan meliputi analisa pengguna, 

kegiatan, dan peruangan. Analisa pendekatan konsep 

perancangan, analisa penampilan bangunan, bahan dan struktur 

serta utilitas. 

 


