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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum 

2.1.1  Pengertian Edukasi 

Proses pembelajaran yang umumnya diselenggarakan di sekolah-

sekolah dan terdapat peraturan yang berlaku dan wajib untuk di ikuti 

apabila anda berada dalam pembelajaran di sekolah, kemudian terdapat 

pihak terkait dalam pengawasan proses pembelajaran di sekolah. 

Beberapa pengertian edukasi atau pendidikan menurut M.J.Langeveld 

(1995), seorang ahli pendidikan, yaitu : 

1. Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing   

manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan. 

2. Pendidikan ialah usaha menolong anak untuk melaksanakan   

tugas – tugas hidupnya, agar bisa mandiri, akil – balik, dan 

bertanggung jawab secara susila. 

3. Pendidikan adalah usaha mencapai penentuan diri dan 

tanggungjawab. 

Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan merupakan segala 

upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik 

individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa 

yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Notoadmojo, 2003). Edukasi 

merupakan proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan 

merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, 

sudah semestinya usaha dalam menumbuh kembangkan pendidikan 

secara sistematis dan berkualitas perlu terus di upayakan, sehingga 

tujuan dari proses pendidikan dapat dicapai secara optimal. Pendidikan 

memiliki arti penting bagi individu, pendidikan lebih jauh memberikan 

pengaruh yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa.  
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Dalam konteks relasi sosial, khususnya dalam relasi antara 

masyarakat yang membutuhkan pendidikan pada tingkat dan jenjang 

tertentu melalui pendidikan formal dan pemerintah sebagai penyedia 

kebutuhan itu terdapat semacam yang menjadi pengikat dalam relasi 

itu. Hubungan antara masyarakat dan pemerintah dengan salah satu 

kebutuhan atas pendidikan dipahami dalam konteks organisasi, 

keberadaannya dapat dilihat dari sudut pandang jaringan sosial dalam 

suatu organisasi sosial (Agusyanto, 2007). 

2.1.2. Pengertian Rekreasi 

Rekreasi adalah kegiatan yang menyehatkan pada aspek sosial, 

fisik dan mental. Jay B. Nash 2009 Memberikan gambaran bahwa 

aktivitas rekreasi adalah pelengkap dari kerja, oleh karena itu rekreasi 

adalah kebutuhan semua orang. Dengan demikian, penekanan dari 

aktivitas rekreasi adalah dalam nuansa “menciptakan kembali” 

(recreation) orang tersebut, ada upaya revitalisasi jiwa dan tubuh yang 

terwujud karena ‘menjauh’ dari kegiatan rutin dan kondisi yang 

menekan dalam kehidupan sehari-hari. Landasan kependidikan dari 

rekreasi karenanya kini diangkat kembali, sehingga sering diistilahkan 

dengan pendidikan rekreasi, tujuan utamanya adalah mendidik orang 

dalam bagaimana memanfaatkan waktu senggang mereka.  

Jenis-jenis rekreasi adalah sebagai berikut: 

• Pariwisata: Pariwisata atau turisme adalah suatu kegiatan perjalanan 

yang dilakukan dengan tujuan liburan atau rekreasi, dan juga 

persiapan yang dilakukan untuk kegiatan ini. Menurut organisasi 

Pariwisata Dunia, seorang turis atau wisatawan adalah seseorang 

yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari 

rumahnya dengan tujuan rekreasi.   
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• Olahraga: Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, 

tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani (misalkan olahraga 

tradisional dan modern). 

• Permainan: Permainan adalah sebuah kegiatan rekreasi dengan 

tujuan bersenang-senang. Mengisi waktu luang, atau berolah raga 

ringan. Permainan biasanya dilakukan sendiri atau bersama-

sama.Permainan ada tingkatannya berdasarkan umur, ada permainan 

anak dan ada permainan dewasa. Ada juga permainan untuk umum 

yaitu permainan komputer. 

• Hobi: Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu 

luang untuk menenangkafl pikiran seseorang. Kata Hobi merupakan 

sebuah kata serapan dan Bahasa Inggris “Hobby”. Tujuan hobi 

adalah untuk memenuhi keinginan dan mendapatakan kesenangan . 

Terdapat berbagai macam jenis hobi seperti mengumpulkan sesuatu 

(Koleksi), membuat, memperbaiki, bermain dan pendidikan dewasa.  

 2.2    Wisata Edukasi Anak  

Pengertian Wisata Edukasi atau Wisata Pendidikan adalah suatu 

program yang menggabungkan unsur kegiatan wisata dengan muatan 

pendidikan didalamnya. Program ini dapat dikemas sedemikian rupa 

menjadikan kegiatan wisata tahunan atau kegiatan ektrakulikuler memiliki 

kualitas dan berbobot. Materi-materi dalam pemanduan telah disesuaikan 

dengan bobot siswa dan kurikulum pendidikan. Setiap kali mengunjungi 

obyek wisata akan disesuaikan dengan ketertarikan obyek dan bidang ilmu 

yang akan dipelajari. 

Keanekaragaman budaya dan obyek wisata dapat membuat besarnya  

lama diluncurkan sehingga menjadi suatu kebutuhan bagi sekolah untuk 

membina dan mendidik para siswa. Selain program pembelajaran di dalam 

kelas, Program wisata Pendidikan telah terbukti efektif untuk meningkatkan 

pola pembelajaran dan sosialisasi para siswa. 
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Program Wisata Edukasi juga didukung oleh para kalangan akademis 

perguruan tinggi dalam menyampaikan materi dilapangan. Sehingga program 

ini betul-betul disusun untuk memenuhi kegiatan wisata sekolah dengan 

berkualitas. Program wisata edukasi sudah saatnya dikembangkan di setiap 

sekolah sebagai proses pembelajaran siswa tentang cinta bangsa, negara dan 

tanah air. 

Idealnya wisata edukasi didesain khusus untuk memenuhi kapasitas 

ilmu pengetahuan para pelajar untuk mengisi wawasan kebangsaan melalui 

kegiatan perjalanan, mengenal wilayah dan potensi sumber daya lokal 

antarkabupaten, provinsi serta antarpulau di Indonesia. Kegiatan perjalanan 

dalam tur wisata pelajar akan berdampak luas bagi pengembangan ekonomi 

di daerah karena dapat mendukung pergerakan ekonomi rakyat sekaligus 

membuka kantong-kantong seni dan budaya yang perlu diketahui pelajar. 

Sangat diharapkan kegiatan wisata edukasi dapat menjadi sarana pelajar 

untuk melestarikan budaya dan mengenalkan nilai luhur sejarah dan budaya 

bangsa Indonesia. 

Konsep wisata edukasi sengaja di desain khusus untuk memenuhi 

kapasitas ilmu pengetahuan para pelajar. Dengan demikian mereka akan 

mampu mengisi wawasan kebangsaan dengan kegiatan perjalanan wisata 

mengenal wilayah dan potensi sumber daya lokal antardaerah, kabupaten, 

provinsi serta antarpulau di seluruh negeri ini. Kegiatan perjalanan wisata 

pelajar akan menjadi pergerakan ekonomi rakyat, sekaligus membuka 

kantong seni dan budaya yang perlu diketahui dan dipahami oleh para pelajar. 

Karena itu, wisata pelajar diharapkan menjadi sarana pelajar untuk ikut 

melestarikan budaya dan mengenal nilai luhur sejarah dan budaya bangsa 

Indonesia. 

Dari kegiatan tersebut diharapkan banyak bermunculan ragam obyek 

wisata yang bisa dimanfaatkan oleh penjual jasa pariwisata, sehingga dapat 

mendukung terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat kalangan bawah. 

Dengan demikian objek wisata edukasi, seni dan budaya yang dikunjungi 
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pelajar dapat memberikan lapangan kerja bagi warga setempat, sehingga 

ketika objek wisata tersebut berkembang dapat dipetik manfaatnya oleh 

pemerintah dan masyarakat daerah itu. Melalui promosi, program Wisata 

Edukasi Cinta Indonesia yang dikhususkan untuk pelajar sekolah contohnya, 

dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat karena diprediksikan kegiatan ini mampu mengentaskan warga 

sekitar objek wisata menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan 

menggerakkan arus pelajar sekolah untuk mengikuti program wisata edukasi 

dengan mewajibkan pelajar mengikuti studi banding ke berbagai daerah, akan 

memberikan angin segar bagi pembangunan pariwisata nasional. 

Sebagai pionir di dunia Wisata Edukasi  di Indonesia, telah 

menunjukkan reputasinya dengan mendisain paket-paket wisata edukasi yang 

berkualitas dan disesuaikan dengan subject pelajaran atau tema yang 

diinginkan oleh sekolah ataupun instansi umum yang menginginkan kegiatan 

wisata dengan konten edukasi (Wisatasekolah.com,2009). 

Kids Center  di hadirkan sebagai wisata edukasi  dan  rekreasi anak di 

Kota  Magatan  dengan berkonsep edukasi bagi anak-anak usia 2-16 tahun . 

Bangunan rekreasi indoor ini akan di rancang pada lahan yang berlokasi di 

Kota Magetan . Kota Magetan sebagai kota yang direncanakan kedepannya 

sebagai daerah pariwisata dan pendidikan, maka Kota Magetan  

membutuhkan suatu sarana rekreasi yang dapat mendukung potensi 

pariwisata danpendidikan kota Magetan. Dengan memepertahankan dan 

menmbah gelar kota Magetan kota layak anak. 

 

2.2.1 Kegiatan Dan Cara Edukasi Yang Rekreatif  

Kegiatan meliputi : 

a. In door (dalam ruangan ) 

Kegiatan edukasi yang di lakukan di dalam ruangan  

Misalnya : membaca di perpustakaan, melihat – lihat hasil penelitian 

dan lain lain  
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b. Out door ( luar ruangan ) 

Pendidikan yang di lakukan di luar ruangan / pada tempat khusus) 

Misalnya: mengadakan penelitian observasi hal hal tertentu di darat, 

air atau tempat – tempat yang memperoleh pengetahuan  

c. Formal 

Pendidikan yang mempunyai bentuk program yang jelas dan resmi. 

Misalnya : pendidikan di lembaga lembaga pendidikan  

d. Informal 

Pendidikan yang tidak mempunyai bentuk program yang jelas dan 

resmi.  

Misal : pendidikan dalam keluarga  

Cara – cara belajar juga dapat berbagai cara, misalnya belajar aktif 

(belajar dengan membaca buku buku – sendiri)langsung praktek/ 

melihat. 

   

2.2.2  Kategori Permainan Edukatif 

Diperuntuhkan bagi anak , yaitu mainan yang memang sengaja di  buat 

untuk merangsang kemampuan dasar anak  

a) Melatih kreatifitas  

Dari segi permainan bisa di dapat berbagai variasi mainan sehingga 

stimulasi yang di dapat anak lebih beragram. 

b) Melatih konsep konsep dasar  

Lewat permainan ini anak di latih mengembangkan kemampuan 

dasarnya seperti mengenal bentuk warna dll. 

c) Melatih ketelitian dan ketekunan  

Dengan mainan edukatif anak tak hanya sekedar menikmati tetapi 

juga di tuntut untuk teliti dan taat juga tekun. 
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2.2.3 Manfaat Alat Permainan Edukatif 

a) Melatih kemampuan motorik 

b) Stimulasi untuk motorik harus diperoleh saat anak menjemut 

mainan. Meraba,memegang dengan kelima jarinya 

c) Melatih konsentrasi  

d) Mainan edukasi di rncang untuk menggali kemmpuan anak termasuk 

kemampuan dalam berkonsentrasi.  

e) Mengenalkan warna dan bentuk. 

f) permainan edukatifsanggat baik anak mengenal/ragam warna ada 

bentuk kotak bulat dan berbagai warna biru,merah kuning dll. 

 

2.2.4 Fasilitas  Edukasi Anak  

 

Pengalaman  bermain sangat berpengaruh untuk perkembangan 

kepribadian anak. Pada saat bermain, sianak mengadaptasi segala 

kejadian di sekelilingnya.. Dalam bermain pengalaman sosial anak-

anak belajar sendiri menilai akibat-akibat yang dihasilkan dari 

perbuatannya. Dengan memperhatikan Keamanan, tanpa merugikan 

orang lain, cukup sinar matahari, tanpa air yang banyak. Tempat 

bermain harus mudah diingat dan dikenal, dekat dengan tempattinggal. 

Tidak mengalihkan batas-batas yang ada, melainkan dalam 

hubungannya dengan sistem kemunikasi yang lain harus direncanakan. 

Kelompok umur, luas bidang setiap penghuni, besamya/luasnya tempat 

bermain, iauhnya dari tempat tinggal menenfukan sekali. 
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 Gambar 2.1: Fasilitas Edukasi Anak 

Sumber: Data Arsitek Jilid 1 Hal 276 

 

  

 

 



 

21 
 
 

 

 

2.2.5 Studi Banding Wisata Edukasi Anak Yang Ada Indonesia  

 

a. Taman Pintar 

 
Gambar 2.2: Taman Pintar 

Sumber: www.jejakpiknik.com/taman-pintar/ 

 

Taman Pintar Yogyakarta merupakan salah satu wahana 

bermain sekaligus belajar untuk anak-anak yang disediakan oleh 

pemerintah kota Yogyakarta pendidikan serta memotivasi anak dan 

generasi muda untuk mencintai sains. 

Fasilitas di Taman Pintar : 

a) Alat - alat peraga IPTEK yang interaktif 

b) Ruangan yang disewakan untuk umum 

c) Food court, musholla, ruang kesehatan 

d) Pusat informasi dan pelayanan pengunjung 

e) Lift untuk pengunjung yang berkebutuhan khusus 

Taman Pintar Yogyakarta dibagi menjadi 3 gedung utama 

dengan wahana beragam jenis wahananya masing-masing: 

a. Wahana di Gedung Kotak 

Di dalam Gedung Kotak ini terdapat 10 zona yaitu: zona 

replika candi Borobudur, zona koleksi keris, zona koleksi 

tokoh wayang, zona batik, zona air untuk kehidupan, zona 

http://www.jejakpiknik.com/taman-pintar/
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pengolahan minyak gas dan bumi, zona planning city, zona 

teknologi otomotif, zona peraga turbulensi dan zona 

pengolahan susu. 

b. Wahana di Gedung Oval 

Terdapat 12 wahana yang bisa dinikmati di Gedung Oval, 

yaitu: zona cuaca iklim & gempa, zona argo, zona 

kehidupan purba, generator pedal, TV trainer, zona 

teknologi komunikasi, Generator Van De Graaf, zona 

nuklir, ICT melihat bumi, pojok kreasi sains, Terowongan 

ilusi, Aquarium Air Tawar. 

c. Wahana di Gedung Memorabilia 

Seperti namanya, Gedung Memorabilia berisi tiga wahana 

yang kesemuanya bertujuan untuk mengenang sejarah, 

yaitu: Sejarah Kasultanan Kraton, Tokoh Pendidikan dan 

Kepustakaan Kepresidenan. 

 

b. Kidzania jakarta  

 

Gambar 2.3 Kidzania jakarta 

Sumber: http://jakarta.kidzania.com/in-id 
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Kidzania berada di jakarta  yang mempunyai luas 7500 m2. 

karena itu taman edukas ini adalah satu-satunya tempat di dunia 

yang memungkinkan anak-anak untuk mewujudkan impian 

mereka: menjadi orang dewasa dan melakukan berbagai aktifitas 

orang dewasa. 

Kidzania dibagi menjadi 4 area utama, yaitu:  

1. Airport – area pintu masuk dimana anak-anak naik pesawat 

untuk menuju ke Kidzania 

2. Pusat Kota  - yang penuh dengan berbagai macam aktifitas 

3. Pingiran Kota – lokasi perindustrian yang dipenuhi dengan 

berbagai jenis pabrik. 

4. Area permainan balita ( hanya boleh untuk anak usia dibawah 4 

tahun): 

Fasilitas fasilitas yang aad di wisata edukasi kidzania : 

• Urbano House / Dapur Kecil Kidzania – layaknya peralatan 

dapur lengkap di rumah tapi semuanya dengan ukuran anak-

anak. Mulai dari kompor dengan api biru yg terbuat dari lampu-

lampu kecil, kulkas, microwave oven, bread toast, panci-panci, 

bahan-bahan makanan (sayur, buah, pizza, donat, sushi dll) dari 

plastik, talenan, pisau mainan sampai meja kecil untuk 

meletakkan makanan-makanan yang sudah selesai dimasak. 

• Ruang Keluarga Urbano - Temanya adalah ruang tamu untuk 

para balita yang menampilkan rasa senang,ruangan berwarna 

warni, terdapat seorang pembaca cerita anak-anak,kartun,dan 

pertunjukan boneka. Anak balita pun bila bermain piano disini 

juga bisa mendapatkan Kidzos. 

• Rumah Kaca Vita – Rumah Karakter dikenal juga sebagai 

Rumah hijau Vita -Dengan bertema Victoria,menampilkan 

http://www.liburananak.com/id/kids-holiday-spots/20-theme-parks/12/kidzania-jakarta
http://www.liburananak.com/id/kids-holiday-spots/20-theme-parks/12/kidzania-jakarta
http://www.liburananak.com/id/kids-holiday-spots/20-theme-parks/12/kidzania-jakarta
http://www.liburananak.com/id/kids-holiday-spots/20-theme-parks/12/kidzania-jakarta
http://www.liburananak.com/id/kids-holiday-spots/20-theme-parks/12/kidzania-jakarta
http://www.liburananak.com/id/kids-holiday-spots/20-theme-parks/12/kidzania-jakarta
http://www.liburananak.com/id/kids-holiday-spots/20-theme-parks/12/kidzania-jakarta
http://www.liburananak.com/id/kids-holiday-spots/20-theme-parks/12/kidzania-jakarta
http://www.liburananak.com/id/kids-holiday-spots/20-theme-parks/12/kidzania-jakarta
http://www.liburananak.com/id/kids-holiday-spots/20-theme-parks/12/kidzania-jakarta
http://www.liburananak.com/id/kids-holiday-spots/20-theme-parks/12/kidzania-jakarta
http://www.liburananak.com/id/kids-holiday-spots/20-theme-parks/12/kidzania-jakarta
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aktivitas untuk para anak-anak balita untuk menanam bunga dan 

menggunakan pasir/ pupuk mainan 

c. Jatimpark 

 

Gambar 2.4:Jatim Park 

Sumber: http://www.bbloveland.com/2017/07/objek-wisata-jatim-park-

1.html 

 

Obyek wisata ini memiliki 36 wahana, di antaranya kolam 

renang raksasa (dengan latar belakang patung Ken Dedes, Ken 

Arok, dan Mpu Gandring), spinning coaster, dan drop zone. 

Wahana pendidikan yang menjadi pusat perhatian di antaranya 

adalah Volcano dan Galeri Nusantara yang juga terdapat tanaman 

agro, diorama binatang langka, dan miniatur candi-candi.jatim park  

Wahana bermain di Jatim Park 1 

Berikut beberapa daftar wahana di Jatim Park 1 Batu Malang: 

1.Outdoor Science 2.Center 

3.Learning Gallery 

4.Agro Park 

5.Prehistorical Scene 

6.Flumride and 7.Mythologies 

8.Baby Zoo 

9.Playground 

10.Battery Car 

11.Trampoline 

12.Samba Ballon 

13. Sand Garden 

14. Gokart 

15. Children Mini Cross  

http://www.liburananak.com/id/kids-holiday-spots/20-theme-parks/12/kidzania-jakarta
http://www.bbloveland.com/2017/07/objek-wisata-jatim-park-1.html
http://www.bbloveland.com/2017/07/objek-wisata-jatim-park-1.html
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16. Area 

17. Star Chase 

 

 2.3  Keselamatan Dan Keamanan Anak  

 

Keselamatan adalah suatu keadaan seseorang atau lebih yang terhindar 

dari ancaman bahaya/kecelakaan. Kecelakaan merupakan kejadian yang tidak 

dapat  diduga dan tidak diharapkan yang dapat menimbulkan kerugian, 

sedangkan keamanan adalah keadaan aman dan tentram. 

Risiko keamanan lingkungan dalam maupun luar ruangan bervariasi. 

Lingkungan pengasuhan anak dalam ruangan dapat mencakup banyak bahaya 

fisik yang menimbulkan risiko melalui tersedak, kekerasan interpersonal, 

keracunan, luka bakar, keracunan timbal, dan lain-lain. Beberapa faktor-faktor 

berikut menunjukkan perlunya kebijakan untuk menutupi keamanan dalam 

ruangan: 

Dua belas persen dari pusat penitipan anak dilaporkan tidak aman 

dalam sebuah penelitian yang dilakukan di 400 pusat di seluruh negara bersatu  

 

a. Terjatuh adalah cedera yangsering ditemukan dalam pengaturan 

perawatan anak (Zavitkovsky, & Thomson dan Thompson, 2000). 

b. Setiap tahun 30.000 anak dirawat di ruang darurat untuk luka bakar 

melepuh. Makanan dan cairan disiapkan di dapur untuk lebih dari 

25.000 dari luka bakar, lagi 4.000 anak yang dibakar di kamar mandi 

dengan air panas, sekitar satu-setengah dari korban tersebut berada 

di bawah usia lima tahun (Mickalaide , 1994). 

c. Anak-anak usia empat tahun kebawah lebih dari 70.000 cedera 

mainan-terkait dan lebih dari 75 persen kematian yang berhubungan 

dengan mainan (NSKC , 2001). 
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d. Menggunakan kekerasan untuk memecahkan masalah antar pribadi 

telah menjadi umum untuk anak-anak. Setiap dua jam anak Amerika 

kehilangan hidupnya untuk luka tembak  

e. Penyebab menggigit perasaan lebih marah dari pada perilaku lainnya 

dalam pengasuhan anak (Oku , 1999). 

 

Lingkungan indoor meliputi banyak tingkat yang dapat menimbulkan 

risiko. Bahaya datang dari barang-barang rumah tangga, mainan, hewan, 

kompor dan peralatan lainnya dapur, furnitur anak-anak, makanan, senjata 

api, perapian, cat, keramik, obat-obatan, tanaman, outlet listrik dan kabel, dan 

lain-lain. Risiko dalam ruangan lainnya termasuk praktik yang tidak aman 

pengasuh, kondisi dimonitor, dan perilaku anak-anak berdasarkan tingkat 

perkembangan, kemampuan fisik, dan kesehatan emosional. Anak pengasuh 

harus memiliki kesadaran semua aksesori, perilaku, dan kondisi yang dapat 

menyebabkan kecelakaan atau cedera. Pengasuh juga harus sesuai dengan 

semua peraturan yang mempengaruhi keselamatan dalam perawatan seperti 

dari perizinan dan api papan. 

Proses manajemen risiko lingkungan indoor harus mencakup: 

a. Indoor lingkungan perawatan anak : memahami praktek-praktek 

keselamatan dalam ruangan dan aplikasi untuk manajemen risiko 

yangberlaku untuk spesifik lingkungan penitipan anak. 

b. Peralatan keselamatan didalam ruangan : praktek untuk mencegah 

cedera dan mengelola keamanan pada peralatan dalam ruangan. 

c. Keselamatan Mainan : praktek untuk mencegah cedera, menghapus 

mainan yang tidak aman, dan seleksi mengelola mainan untuk anak-

anak dalam perawatan. 

d. Keselamatan Interpersonal : strategi untuk mengembangkan pedoman 

untuk keselamatan interpersonal dan manajemen konflik bagi anak-

anak dalam perawatan. 
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e. Pengendalian racun : strategi untuk mengembangkan pedoman untuk 

pencegahan racun dan perlindungan dalam perawatan anak. 

f. Pencegahan api dan kebakaran : strategi pendidikan dan promosi untuk 

model api yang baik dan membakar perilaku dan praktek pencegahan. 

g. Implikasi bagi pengasuh : metode dan praktek pelaksanaan pendidikan, 

pengawasan, pengamatan, dan memanfaatkan sumber daya luar. 

 

2.3.1 Aspek Keamanan dan Kenyamanan 

Faktor penting dalam perancangan tempat  bermain anak yang 

aman dan nyaman adalah:  

1. Aspek keamanan, bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi anak 

yang bermain dengan mudahnya orang tua atau pendamping yang 

mengawasi (Alamo, 2002).  Komponen aspek keamanan, yaitu: 

a. Lokasi, terlindungi dengan pagar.  

b. Tata letak, mudah dalam pengawasan; pemisahan zonasi 

aktivitas; kelompok umur dan jenis permainan.  

c.  Peralatan permainan, material permukaan yang aman.  

d. Konstruksi, sambungan peralatan bermain dipasang dengan 

aman.  

e. Material/ bahan, bahan yang bersentuhan langsung dengan 

kulit anak bertekstur halus. 

2. Aspek kenyamanan, bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi 

anak-anak untuk melakukan aktivitas bermain (Alamo, 2002).  

Komponen aspek kenyamanan, yaitu:  

a. Lokasi, mempunyai iklim mikro yang nyaman dengan 

memanfaatkan area ternaungi oleh vegetasi/struktur bangunan.  

b. Tata letak, anak bebas memilih jenis permainan; bebas bergerak; 

pembagian permainan yang ternaungi dan terbuka; tersedianya 

fasilitas rest area. 
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 c. Peralatan permainan, mampu digunakan dengan nyaman oleh 

semua anak termasuk dengan keterbatasan fisik.  

d.  Konstruksi, tercipta kesatuan estetika dengan fasilitas bermain 

lainnya.  

e.  Material/ bahan, mempunyai daya tahan tinggi; higienis dan 

mudah secara pemeliharaan.  

2.4 Ramah Lingkungan  

Konsep arsitektur ini lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, 

memiliki tingkat keselarasan yang tinggi antara strukturnya dengan 

lingkungan, dan penggunaan sistem utilitas yang sangat baik. Green 

architecture dipercaya sebagai desain yang baik dan bertanggung jawab, dan 

diharapkan digunakan di masa kini dan masa yang akan datang. Dalam jangka 

panjang, biaya lingkungan sama dengan biaya sosial, manfaat lingkungan sama 

juga dengan manfaat sosial. Persoalan energi dan lingkungan merupakan 

kepentingan profesional bagi arsitek yang sasarannya adalah untuk 

meningkatkan kualitas hidup. 

2.4.1  Prinsip  Ramah Lingkungan  

Menurut Brenda dan Robert Vale, 1991,  Prinsip Ramah lingkungan 

andalah : 

1. Consrviting energy : pengoprasian bngunan harus meminimalkan 

penggunaan bahan bakar atau energi listrik. 

2. Working with climate: mendesain bangunan harus bersarkan iklim 

yang berlaku di lokasi kita  

3. Minimizing New Resources: Mendesain dengan mengoptimalkan 

kebutuhan sumberdaya   alam yang baru 

4. Respect for User :dalam merancang bangunan harus memperhatikan 

semua penggna bangunan dan memenuhi semua kebutuhannya. 

5. Holism: menerapkan seluruh prinsip- prinsip green arsitektur secara 

keseluruhan. 



 

29 
 
 

 

2.4.2 Penerapan  Aspek Ramah Lingkungan  

1) Memiliki Konsep High Perfomance Building & Earth Friendly. 

a. Dapat dilihat dari dinding bangunan, terdapat kaca di beberapa 

bagiannya. Fungsinya adalah untuk menghemat penggunaan 

elektrisiti untuk bangunan terutama dari segi pencahayaan dari 

lampu. 

b. Menggunakan energi alam seperti angin, sebagai penyejuk 

lingkungan. 

c. Bahan-bahan bangunan yang digunakan cenderung ramah pada 

lingkungan seperti keramik dengan motif kasar pada lantai untuk 

mengurangi pantulan panas yang dihasilkan dari dinding yang 

berkaca. 

d. Kolam air disekitar Bangunan berfungsi selain dapat 

memantulkan sinar lampu, juga dapat mereduksi panas matahari 

sehingga udara tampak sejuk dan lembab. 

2) Memiliki Konsep Sustainable 

Pembangunannya sangat di konsepkan, menelaah lahan 

lingkungan wilayah yang sangat terbatas, dengan konsep alamiah dan 

natural, dipadukan dengan konsep teknologi tinggi, bangunan ini 

memungkinkan terus bertahan dalam jangka panjang karena tidak 

merusak lingkungan sekitar yang ada. 

3) Memiliki Konsep Future Healthly. 

a. Dapat dilihat dari beberapa tanaman rindang yang mengelilingi 

bangunan, membuat iklim udara yang sejuk dan sehat bagi 

kehidupan sekitar, lingkungan tampak tenang, karena beberapa 

vegetasi dapat digunakan sebagai penahan kebisingan. 

b. Dinding bangunan curtain wall dilapisi alumunium dapat berguna 

untuk UV protector untuk bangunan itu sendiri. Tentunya ini 

semua dapat memberi efek positif untuk kehidupan. 
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c. Pada bagian atap gedung, terdapat tangga untuk para pengguna yang 

akan menuju lantai atas.    Ini dapat meminimalisasi penggunaan 

listrik untuk lift atau eskalator. 

d. Tentu lebih menyehatkan, selain sejuk pada atap bangunan terdapat 

rumput yang digunakan sebagai green roof, pengguna juga 

mendapatkan sinar matahari. 

4) Memiliki Konsep Climate Supportly. 

Dengan konsep penghijauan, sangat cocok untuk iklim yang 

masih tergolong tropis (khatulistiwa). Pada saat penghujan, dapat sebagai 

resapan air, dan pada saat kemarau, dapat sebagai penyejuk udara. 

5) Memiliki Konsep Esthetic Usefully. 

Penggunaan green roof pada kampus ini, selain untuk 

keindahan dan agar terlihat menyatu dengan alam, juga dapat 

digunakan sebagai water catcher sebagi proses pendingin ruangan 

alami karena sinar matahari tidak diserap beton secara langsung. Ini 

juga menurunkan suhu panas di siang hari dan sejuk di malam hari 

untuk lingkungan sekitarnya. Desainnya yang melengkung 

digunakan agar penyerapan matahari oleh kulit bangunan dapat di 

minimalisasikan.  

2.4.3  Elemen-Elemen Ramah Lingkungan 

Empat bidang utama yang perlu dipertimbangkan dalam green 

building: material, energi, air dan faktor kesehatan. 

1.Material  

Ini diperoleh dari alam, renewable sources yang telah 

dikelola dan dipanen secara berkelanjutan, atau yang diperoleh 

secara lokal untuk mengurangi biaya transportasi; atau diselamatkan 

dari bahan reklamasi di lokasi terdekat. Material yang dipakai 

menggunakan green specifications yang termasuk dalam daftar life 

cycle analysis (lca) seperti: energi yang dihasilkan, daya tahan 
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material, minimalisasi limbah, dan dapat untuk digunakan kembali 

atau didaur ulang.  

 

2.Energi 

Perencanaan dalam pengaturan sirkulasi udara yang optimal untuk 

menurangi penggunaan AC. Mengoptimalkan cahaya matahari 

sebagai penerangan di siang hari. Green building juga menggunakan 

tenaga surya & turbin angin sebagai penghasil energi alami  

3.Air 

Mengurangi penggunaan air & menggunakan STP (siwage treatment 

plant) untuk mendaur ulang air dari limbah rumah tangga sehingga 

bsa digunakan kembali untuk tanki toilet, penyiram tanaman, dll. 

Menggunakan peralatan hemat air, seperti shower bertekanan rendah 

, kran otomatis ( self-closing or spray taps), tanki toilet yang low-

flush toilet. Yang intinya mengatur penggunaan air dalam bangunan 

sehemat mungkin. 

4.Faktor  

KesehatanMenggunakan material & produk-produk yang non-toxic 

akan meningkatkan kualitas udara dalam ruangan, dan mengurangi 

tingkat asma, alergi dan sick building syndrome. Materialyang bebas 

emisi, dan tahan untuk mencegah kelembaban yang menghasilkan 

spora dan mikroba lainnya. Kualitas udara dalam ruangan juga harus 

didukung menggunakan sistem ventilasi yang efektif dan bahan-

bahan pengontrol kelembaban yang memungkinkan bangunan untuk 

bernapas. 
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2.5 Ringkasan  

2.5.1  Kids Center 

a. Pengertian Edukasi Kids Center adalah suatu tempat  wisata edukasi 

buat anak anak  untuk sarana belajar dan bermain sehingga anak anak 

datang tidak hanya bermain melainkan  dapat belajar 

b. Tujuan adanya Edukasi kids park adalah sebagai ssarana  baru di 

kota magetan  yang ber basis edukasi anak  menambah pengetahuan 

bagi  anak dan dapat menambah wawasan bagi anak. 

 Fasilitas – fasilitas yang ada di Kids Center :  

a. Ruang Penerimaan 

b. Ruang   Zona biologi 

c. Ruang   Zona transportasi   

d. Ruang   Zona planetarium 

e. Ruang   Zona sejarah 

f. Ruang   Zona play ground 

g. Ruang  pengelola 

h. Ruang   pendukung 

Kids Canter  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 mengexsplore 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 Kids Center ini dapat berguna 

baik bagi anak-anak, orang tua, dan lingkungan sekitar. 

 



 

33 
 
 

 

2.5.2  Keselamatan Dan Keamanan Anak 

1. Aspek keamanan, bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi anak 

yang bermain dengan mudahnya orang tua atau pendamping yang 

mengawasi (Alamo, 2002).  Komponen aspek keamanan, yaitu: 

a. Lokasi, terlindungi dengan pagar.  

b. Tata letak, mudah dalam pengawasan; pemisahan zonasi 

aktivitas; kelompok umur dan jenis permainan.  

c.  Peralatan permainan, material permukaan yang aman.  

d. Konstruksi, sambungan peralatan bermain dipasang dengan 

aman.  

e. Material/ bahan, bahan yang bersentuhan langsung dengan 

kulit anak bertekstur halus. 

2. Aspek kenyamanan, bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi 

anak-anak untuk melakukan aktivitas bermain (Alamo, 2002).  

Komponen aspek kenyamanan, yaitu:  

a. Lokasi, mempunyai iklim mikro yang nyaman dengan 

memanfaatkan area ternaungi oleh vegetasi/struktur bangunan.  

b. Tata letak, anak bebas memilih jenis permainan; bebas bergerak; 

pembagian permainan yang ternaungi dan terbuka; tersedianya 

fasilitas rest area. 

 c. Peralatan permainan, mampu digunakan dengan nyaman oleh 

semua anak termasuk dengan keterbatasan fisik.  

d.  Konstruksi, tercipta kesatuan estetika dengan fasilitas bermain 

lainnya.  
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2.5.3 Ramah Lingkungan 

 Pengertian ramah lingkunagan adalah arsitektur yang berusaha 

meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan alam maupun 

manusia dan menghasilkan tempat hidup yang lebih baik dan lebih 

sehat, yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber energi dan 

sumber daya alam secara efisien dan optimal 

 Nilai-nilai yang menjadi referensi  konsep ramah lingkungan adalah  

a.  Memiliki Konsep High Perfomance Building & Earth Friendly 

 memanfaatkan materia l alam sebagai penganti bahan yang 

ruang ramah lingkungan  dengan memanfaatkan bambu,kayu, 

beton rumput dll 

b. Memiliki Konsep Sustainable  

Pembangunannya sangat di konsepkan, menelaah lahan 

lingkungan wilayah yang sangat terbatas, dengan konsep 

alamiah dan natural, dipadukan dengan konsep teknologi 

tinggi, bangunan ini memungkinkan terus bertahan dalam 

jangka panjang karena tidak merusak lingkungan sekitar yang 

ada 

c. Memiliki Konsep Future Healthly 

Dapat dilihat dari beberapa tanaman rindang yang 

mengelilingi bangunan, membuat iklim udara yang sejuk dan 

sehat bagikehidupan sekitar, lingkungan tampak tenang, 

karena beberapa vegetasi dapat digunakan sebagai penahan 

kebisingan 

 

 

 

 


