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KIDS CENTER SEBAGAI WISATA  

EDUKASI  ANAK  DI MAGETAN DENGAN (PENDEKATAN RAMAH 

LINGKUNGAN ) 

 

ABSTRAK 

Kabupaten Magetan khususnya dalam sektor pendidikan merupakan salah satu target 

yang  di tingkatkan di Magetan. Presentasi pendidikan anak di kota Magetan juga sangat 

berpengaruh pada  kemajuan kinerja perkembangan anak. Berdasarkan hasil SP 2010, 

persentase penduduk 7-15 tahun yang belum/tidak sekolah sebesar 1,21 persen dan yang tidak 

sekolah lagi sebesar 2,57 persen. Pendidikan sangat penting untuk perkembangan kota  

mengakibatkan kebutuhan akan sarana edukasi dan rekreasi  sangat dibutuhkan. Menerapkan 

konsep Ramah Lingkungan baik dalam menciptakan  perancangan kids center bagi anak, anak 

dapat juga menambah  pembelajaran edukasi tentang alam. Peran Edukasi Kids Center ini akan 

membantu meningkatkan  pendidikan tidak hanya di dapatkan dari sekolah, anak-anak juga 

bisa mendapatkan edukasi dan rekreasi di tempat tersebut, anak-anak akan terasa lebih 

menikmati pembelajaran dengan cara yang bermain dan belajar, diharapkan Peran Kids Center 

ini dapat berguna baik bagi anak-anak, orang tua, dan lingkungan sekitar.  

 

Kata kunci :  Anak, Pendidikan, Rekreasi,  Ramah Lingkungan, Magetan    

ABSTRACT 

Magetan Regency, especially in the education sector is one of the targets being increased in 

Magetan. Presentation of education of children in Magetan city also very influential on 

progress of child development performance. Based on the results of SP 2010, the percentage 

of the population of 7-15 years who have not / no school of 1.21 percent and who no longer 

school by 2.57 percent. Education is very important for the development of the city resulting 

in the need for educational and recreational facilities are needed. Applying the concept of 

environmentally friendly both in creating children center design for children, children can also 

add learning education about nature. The role of Kids Center Education will help improve 

education not only get from schools, children can also get education and recreation in the place, 

the children will feel more enjoy learning in a way that play and learn, it is expected this Kids 

Center Role can be useful for children, parents, and the environment. 
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1. PENDAHULUAN  

Kabupaten Magetan khususnya sektor pariwisata merupakan salah satu yang strategis dan 

pontesial untuk di kelola mengingat objek wisata yang di miliki Kabupaten Magetan sangat 

beragram meliputi objek  wisata di pegunungan maupun di daerah magetan kota. Angka 

Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa besar penduduk usia sekolah yang sedang 

bersekolah. Di Kabupaten Magetan APS 13-15 tahun sebesar 94,47 persen. Ini menunjukkan 

masih terdapat kelompok usia wajib belajar (13-15 tahun) sebesar 5,53 persen yang tidak 

bersekolah Presentasi pendidikan anak di kota Magetan juga sangat berpengaruh pada  

kemajuan kinerja perkembangan anak. Perkembangan anak  harus selalu di perhatikan sejak 

dini  karena pendidikan akan menjadi tolak ukur anak sehingga  prestasi   anak  di kota Magetan  

dapat meningkat  

Perkembangan anak merupakan hasil interaksi kematangan susunan  saraf pusat dengan 

organ yang dipengaruhinya, antara lain perkembangan motorik, bicara, emosi, dan sosial. 

Semua fungsi tersebut berperan penting dalam kehidupan manusia yang utuh (Wijaya, 2008). 

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. 

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. 

Wisata yang berkonsep edukasi sangat menguntungkan buat pendidikan dan perkembangan 

anak-anak dapat belajar sambil rekreasi  dan mendapat  pengetahuan yang baru Wahana 

edukasi dan rekreasi anak dikatakan baik apabila dapat membuat anak-anak  diri mereka, 

nyaman dan aman, kenyamanan yang di maksud itu ketika anak itu senang saat bermain dan 

belajar tersebut dan merasa betah dan memiliki rasa puas, sedangkan keamanan yang di 

maksud dengan menggunakan material yang mempertimbangkan keselamatan dan ramah 

lingkungan sehingga tidak akan membahayakan bagi anak. 
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Menciptakan kids center dengan pendekatan Ramah lingkungan.  Menerapkan konsep ramah 

lingkungan baik dalam menciptakan  perancangan kids center bagi anak, anak dapat juga 

menambah  pembelajaran edukasi tentang alam dan juga belajar tentang mencintai alam dan 

merawat alam. Peran Edukasi Kids Center ini akan membantu  meningkatkan  pendidikan tidak 

hanya di dapatkan dari sekolah, anak-anak juga bisa mendapatkan edukasi dan rekreasi di 

tempat tersebut, anak-anak akan terasa lebih menikmati pembelajaran dengan cara yang 

bermain dan belajar, diharapkan Peran Kids Center ini dapat berguna baik bagi anak-anak, 

orang tua, dan lingkungan sekitar. Dari issu yang berkembang dalam perancangan kids center: 

Berdasarkan hasil SP 2010, presentase penduduk 5 tahun yang berpendidikan minimal tamat 

SMP/sederajat sebesar 40,31%persen. 

Dalam tahun 2017 kota magetan masuk dalam daftar 126 kabupaten/ kota layak anak 

(KLA)2017 

Pendidikan sangat penting untuk perkembangan kota mengakibatkan kebutuhan akan sarana 

edukasi dan rekreasi  sangat butuhkan  

Adapun tujuan bangunan Kids Center di kota Magetan ini antara lain: 

a. Menyusun suatu konsep perancangan bangunan edukasi kids center dengan menerapkan  

konsep Ramah lingkungan. 

b. Memberikan kemudahan penyediaan wisata edukasi dengan  mempertimbangkan 

keselamatan dan keamanan pada anak.  

c. Menyediakan fasilitas rekreasi khusus anak dengan mempertimbangkan fasilitas yang 

Ramah lingkungan untuk meningkatkan kenyaman pada anak. 

2. METODE  

Metode pembahasan yang digunakan sebagai acuan proses perancangan yaitu:  

2.1 Metode Literatur 

Digunakan untuk memperoleh data kuantitatif perkembangan penduduk usia anak – 

anak, perkembangan fasilitas pendidikan, kebutuhan anak, serta tinjauan arsitektural yang 

berkaitan dengan permasalahan yang ada.  

2.2  Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan metode interview dan observasi yaitu 

berupa foto-foto terkait pembahasan serta mendokumentasikan hasil studi lapangan.  
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3.     HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1  Tinjauan Lokasi Site  

Site terpilih berada di  JL Jalan Raya Maospati  lokasi tersebut berada di timur pusat kota 

Magetan lokasi yang strategis karena merupakan area yang di lalui oleh kendaraan umum 

karena termasuk jalur provinsi . selain itu site terletak di lokasi dekat dengan DPRD Kota 

Magetan  dan fasilitas olahraga Kota Magetan. Site perancangan terletak di timur bank jatim  

dahulunya site ini  digunakan sebagai kolam renang tapi sampai saat  ini sudah tidak di 

fungsikan lagi sebagai kolam renang , pemilihan site berada di lokasi yang strategis karena 

merupakan area yang  di lalui oleh kendaraan umum Kota Magetan yang dekat dengan fasilitas 

sarana olahraga dan di baratnya ada Bank Jatim sama RSUD kota Magetan. 

Utara   : Sawah 

Selatan  : DPRD Kota Magetan 

Barat  : Cabang Bank Jatim Magetan 

Timur  : Secata Rindem Brawijaya 

 

 

 

Gambar 1  Lokasi Site 

Sumber: Google dan Dokumentasi penulis 2018 
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3.2   Analisa Dan Konsep Perancangan Kids Center 

3.2.1 Konsep Makro 

Kota Magetan merupakan kota yang yang berkembang di sektor pendidikan dan pariwisata , 

dengan menciptaakn wisata berbasis edukasi pada anak agar  dapat meningkatkan pendidikan 

pada anak di kota Magetan dan sekaligus dapat  menciptakan pariwisata baru di kota Magetan.  

3.2.2 Konsep Bangunan Kids Center 

Konsep  sesuai dengan judul tempat kids center sebagi tempat wisata edukasi  dengan 

pendekatan  ramah lingkungan,dengan menciptakan bangunan dengan konsep ramah 

lingkungan dengan memberikan material yang ramah terhadap lingkungan dan menghadirkan 

tumbuhan di sekitar bangunan sehingga anak anak di dak hanya fokus satu saja dalam edukasi 

tapi dapat menikmati nuansa alam di lokasi wisata edukasi.  

 

3.2.3 Konsep Pendekatan Ramah Lingkungan 

Dengan menciptakan konsep ramah lingkungan  di perancangan kids center  den 

memperhatikan  kondisi lingkungan dengan memanfaatkan tanaman yang ada dan 

mengekplore tanaman itu menjadi daya tarik tersendiri. dan dalam perancangan dengan konsep 

ramah lingkungan  dengan memperhatiakn material alam yang aman buat anak anak. 

3.3 Analisa Dan Konsep  Keselamatan Dan Keamanan Pada Anak.  

3.3.1 Keselamatan Dan Keamanan  pada Material  lantai  

Penggunaan lantai pada Kids Center ini menggunakan material  lantai kayu karena memiliki 

kesan natural dan alami, material kayu juga lebih aman di gunakan  untuk anak anak bermain 

dan belajar  

 

Gambar 2  Aplikasian Lantai Kayu 

Sumber : Dokumentasi penulis 2018 
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Dengan memberikan lantai kayu  untuk mencegah cedera dan mengelola keamanan pada 

peralatan dalam ruangan sehingga ini lebih baik dari pada keramik untuk menjaga keselamatan 

anak. 

3.3.2  Keselamatan Dan Keamanan  Permainan Pada Anak 

Dengan  memperhatiakan keselamatan dan keamanan  pada permaian pada anak sangat penting   

untuk selalu di perhatikan karena keselamatan dan kemananan menjadi nomer satu dalam 

perancangan. 

 

Gambar 3 Ruang Edukasi  Anak Anak 

Sumber : Dokumentasi penulis 2018 

Aspek keamanan, bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi anak yang bermain sedangkan 

menata atau mengatur alat permainan sedemikian rupa sehingga menarik simpati anak sangat 

diperlukan .Beberapa aspek penting dalam pengelolaan alat permainan edukatif adalah 

perencanaan, pengadaan, perawatan atau pengawetan, penggunaan, dan evaluasi sekaligus 

penghapusan. 

 

 

Gambar 4  Ruang Play Ground 

Sumber : Dokumentasi penulis 2018 
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3.4 Analisa Dan Konsep Pada Penekanan Ramah Lingkungan  

 Analisa Dan Konsep Penekanana Ramah Lingkungan   

Analisa Dan Konsep Ramah Lingkungan Gambar 

Analisa dan konsep  penghawaan  

Penghawaan di dalam kids center 

mengunakan dua sisitim alam dan buatan 

danmembuat beberapa bukaan pada ruang 

bangunanan sehingga penghawaan alami 

judapat masuk silih berganti dalam bagunan 
 

Gambar  5  penghawaan  

Sumber :Dokumentasi Penulis  

Analisa dan konsep ramah  material 

Pada prancangan Kids Center daam penataan 

material yang di gunakan dalam bangunan 

sangat di perhatikan karena untuk 

keselamatan dan keamananan anak pada 

anak seperti material lantai dan material 

bermain anak 

 

Gambar 6  konsep material lantai  

Sumber :Dokumentasi Penulis 

Analisa dan konsep greenroof, green wall 

Sistim green roof dan green wall  akan di 

terapkan di perancangan bangunan dengan 

pengaplikasian pada  bangunan dengan 

menciptakan green wall berfungsi sebagai 

penyaring  udara yang masuk di dalam 

bangunan dan dapat menambah niuansa  

alam di lokasi site tersebut.  

 

 

 

Gambar 7 Tampilan Green wall Eksterior 

Sumber :Dokumentasi Penulis  
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4. PENUTUP 

Dengan menghadirkan Kids Center di harapkan  pendidikan di kota Magetan dapat 

meningkat, sehingga dengan wisata Kids Center  tersebut  anak anak tidak hanya bermain 

tapi anak anak dapat juga  belajar dan dalam waktu dekat ini  Pemerintah Kabupaten 

Magetan mendapatkan penghargaan Kapubaten/Kota Layak Anak Tahun 2017, Sehingga  

dengan menghadirkan  wisata  berbasis edukasi juga dapat mempertahan kan gelar yang 

telah di raih dan dapat meningkatkan gelar tersebut ke tingkat lebih tinggi. Dengan 

menyusun konsep perancangan dengan konsep Ramah Lingkungan sehingga dapat 

meminilisir kerusakan pada lingkungan  dengan menerapkan  konsep greenroof dan 

greenwall dll dan memberikan kemudahan penyediaan wisata edukasi dengan  

mempertimbangkan keselamatan dan keamanan pada anak.  dan juga Memberikan 

kemudahan penyediaan wisata edukasi dengan  mempertimbangkan keselamatan dan 

keamanan pada anak. Meyediakan fasilitas rekreasi khusus anak dengan 

mempertimbangkan fasilitas yang Ramah lingkungan untuk meningkatkan kenyaman pada 

anak 
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