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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Pengertian judul 

Penjelasan dari judul yang diangkat yaitu “TAMAN PERMAINAN 

TRADISIONAL DI SURAKARTA”, maka perlu diketahui tentang penjabarannya 

yang lebih jelas sebagai berikut : 

a. Taman : taman adalah sebidang tanah terbuka dengan 

luasan tertentu di dalamnya ditanam pepohonan, 

perdu, semak dan rerumputan yang dapat 

dikombinasikan dengan kreasi dari bahan lainnya. 

Umumnya dipergunakan untuk olah raga, 

bersantai, bermain dan sebagainya (Djamal, 2005). 

b. Permainan tradisional : 1. Permainan tradisional anak-anak merupakan 

bentuk folklor dimana peredarannya dilakukan 

secara lisan, berbentuk tradisional, dan diwariskan 

secara turun-temurun (James Danandjaja, 1987) 

   2. Permainan tradisional merupakan hasil 

penggalian dari budaya sendiri yang didalamnya 

banyak mengandung nilai-nilai pendidikan karena 

dalam kegiatan permainannya memberikan rasa 

senang, gembira, ceria pada anak yang 

memainkannya. Selain itu permainannya dilakukan 

secara berkelompok sehingga menimbulkan rasa 

demokrasi antar teman main dan alat permainan 

yang digunakan pun relatif sederhana (BP-PLSP, 

2006) 

c. Surakarta : Kota Surakarta juga disebut Solo atau Sala, 

adalah wilayah otonom dengan status Kota di 

bawah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dengan 

penduduk 503.421 jiwa (2010) dan kepadatan 

13.636/km2. Kota dengan luas 44 km2, ini 
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berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan 

Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten 

Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah 

timur dan barat, dan Kabupaten Sukoharjo di 

sebelah selatan (Wikipedia, 2018) 

1.2. Latar Belakang 

Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan kota Solo secara umum 

merupakan dataran rendah dan berada antara pertemuan sungai – sungai Pepe, 

Jenes, dengan Bengawan Solo. Luas Wilayah Kota Surakarta mencapai 44,06 km2 

dengan ketinggian ± 92 m dari permukaan laut. 

Secara administratif Kota Surakarta terdiri dari 5 Kecamatan, yaitu 

Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengen, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan 

Jebres, dan Kecamatan Pasar Kliwon. Sebagian lahan di kota Surakarta lebih dari  

60% dipakai sebagai lahan permukiman dan 20% dari luas lahan yang ada 

digunakan untuk kegiatan ekonomi (DPU Kota Surakarta). 

Secara astronomis Kota Surakarta terletak antara 110º 45’ 15’’ dan 110º 45’ 

35’ Bujur Timur dan antara 7º 36’00’’ dan 7º 56’00’’ Lintang Selatan. Adapun 

dari sisi ketinggian wilayah, Kota Surakarta termasuk kawasan dataran rendah. 

Ketinggiannya hanya sekitar 92 meter dari permukaan laut, sedangkan kemiringan 

lahan di Kota Surakarta berkisar antara 0-15%. Kota Surakarta rata-rata memiliki 

suhu udara antara 25,8°C sampai dengan 28,9°C pada tahun 2015. Adapun 

kelembaban udaranya antara 65% sampai dengan 88%. Jumlah hari hujan 

terbanyak ada pada bulan Januari, yaitu 27 hari dengan curah hujan sebesar 

306,00 mm. Wilayah Kota Surakarta berbatasan dengan : 

a. Sebelah Utara : Kab. Karanganyar dan Kab. Boyolali 

b. Sebelah Timur : Kab. Karanganyar 

c. Sebelah Selatan : Kab. Sukoharjo 

d. Sebelah Barat : Kab. Karanganyar dan Kab. Skoharjo 

Jumlah  penduduk  Kota  Surakarta  pada  tahun  2010  sebesar 532.439 jiwa 

mengalami peningkatan tertinggi di tahun 2014 sebesar 653.659 jiwa. 

Sehubungan dengan kebijakan Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri 



3 
 

 
 

yang dilaksanakan oleh Direktorat Administrasi Kependudukan dilaksanakan 

pembersihan data ganda dari aplikasi SIAK dan dapat diperoleh data sisiran 

dimaksud dengan jumlah 557.606 jiwa di tahun 2015. 

Kota Surakarta menjadi salah satu kota dengan tingkat kepadatan penduduk 

yang tinggi di Indonesia. Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2015 sebesar 

12.672 jiwa/km2. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 

Kecamatan Banjarsari, sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Serengan. 

Kota Surakarta juga termasuk dalam salah satu kota tujuan wisata yang 

cukup banyak diminati oleh masyarakat di luar Kota Surakarta tersebut. Beberapa 

fasilitas wisata yang dimiliki Kota Surakarta antara lain wisata kota, wisata 

budaya, wisata kuliner, wisata taman rekreasi, wisata kebun binatang, dan masih 

banyak lagi macamnya. Selain itu, untuk menarik banyak wisatawan berkunjung 

ke Kota Surakarta, dinas pariwisata Kota Surakarta selalu mengadakan acara-

acara yang menarik setiap bulannya sepanjang tahun dengan berbagai macam 

kegiatan yang berbeda, sehingga wisatawan tidak akan bosan untuk berkunjung ke 

Kota Surakarta. Jadual acara pada setiap bulannya bisa masyarakat lihat pada 

setiap sudut Kota Surakarta atau dapat mengaksesnya melalui website resmi milik 

dinas pariwisata Kota Surakarta. 

Akhir-akhir ini pemerintah kota Surakarta sedang berusaha mengenalkan 

kembali kebudayaan jawa seperti wayang, gamelan kepada nasional bahkan 

internasional dan mengenalkan kembali kepada anak-anak tentang permainan 

daerah yang dulu dimainkan, yang sekarang mulai tidak dikenal oleh anak-anak 

karena pengaruh permainan elektronik yang sekarang mulai menjamur dikalangan 

masyarakat. Dalam segi kebudayaan, anak-anak sekolah mempunyai komunitas 

“kemah budaya” dalam komunitas ini terdiri sekitar 300 anak. Dalam hal ini dinas 

pariwisata kota Surakarta mengadakan kegiatan festival “Dolanan Bocah”. 

Salah satu acara rutin yang diadakan dinas pariwisata Kota Surakarta untuk 

menarik wisatawan yaitu festival “Dolanan Bocah”. Festival dolanan bocah 

sendiri nantinya akan diselenggarakan pada bulan oktober. Festival dolanan bocah 
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diselenggarakan untuk mengenalkan dan melestarikan permainan tradisional 

kepada anak-anak generasi saat ini agar tidak tergeser dan punah oleh kemajuan 

jaman. Berbagai macam permainan tradisional yang dimainkan dalam setiap 

daerah memiliki banyak jenis, nama, dan cara bermain yang berbeda pula. 

Perbedaan dalam memainkannya biasanya tidak terlalu jauh antara daerah satu 

dengan yang lainnya. Dalam acara festival “dolanan bocah” yang diselenggarakan 

oleh dinas pariwisata Kota Solo, berbagai macam permainan tradisional 

dimainkan dalam acara tersebut, diantaranya seperti gobak sodor, kelereng, 

bentik, betengan, delikan (petak umpet), kasti, gangsingan, kontrakol (boiboian), 

dakon (congklak), bekelan, egrang, engklek, lompat tali, pletokan, jamuran, 

bakiak, cublak-cublak suweng, sepak sekong, dan masih banyak lagi jenis 

permainannya. 

Permainan tradisional saat ini sudah sangat jarang dimainkan oleh anak-

anak di dalam perkampungan. Permainan tradisional saat ini sudah tergeser oleh 

permainan digital yang lebih modern dan menarik seperti play station(PS) atau 

game online. Permainan tradisional sendiri sudah jarang dimainkan bukan hanya 

karena tergeser oleh permainan digital modern tetapi disebabkan minimnya lahan 

terbuka yang saat ini sudah sangat sulit ditemukan di daerah perkotaan. 

Kecenderungan sifat pasif yang dimiliki oleh anak-anak jaman sekarang membuat 

mereka kurang berminat memainkan permainan tradisional yang sebagian besar 

permainan tradisional mengharuskan pemainnya bergerak aktif. Sifat pasif yang 

saat ini banyak terjadi pada anak-anak membuat mereka lebih senang memainkan 

permainan yang bersifat pasif pula atau lebih suka memainkan permainan yang 

hanya duduk diam ditempat tanpa mengeluarkan tenaga dan menggerakkan otot 

tubuh mereka. Permainan seperti itu membuat anak-anak cenderung kurang bisa 

mengasah jiwa sosial mereka secara langsung karena dari permainan yang mereka 

mainkan tidak ada kegiatan yang menunjukkan interaksi secara langsung dengan 

lawan mainnya. 

Untuk dapat tetap melestarikan pemainan tradisional supaya tidak punah 

dan tergeser oleh perkembangan jaman, Kota Surakarta perlu menyediakan ruang 
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terbuka untuk menampung berbagai jenis permainan tradisional agar terus dapat 

dimainkan oleh anak-anak pada generasi mendatang. 

Salah satu kota yang memiliki ruang terbuka untuk menampung atau 

melestarikan permainan tradisional yaitu Kota Bandung, tepatnya di daerah Dago. 

Tempat tersebut dikelola oleh suatu komunitas yaitu komunitas “Hong”. Ketua 

sekaligus pimpinan komunitas “Hong” tersebut yaitu Mohammad Zaini Alif atau 

sering dipanggil kang Zaini terinspirasi membuat tempat tersebut untuk 

melestarikan permainan tradisional yang sering dimainkan oleh masyarakat Kota 

Bandung pada jaman dahulu. 

1.3. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diangkat pada desain “taman permainan 

tradisional” ini dirumuskan sebagai brikut : 

1. Bagaimana tata letak lansekap taman dalam menata permainan 

tradisional yang akan diterapkan pada desain tersebut 

2. Apa fasilitas permainan tradisional yang ditampilkan bagi anak-anak 

3. Bagaimana mengatur sirkulasi di dalam dan di luar taman 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan dari perancangan taman permainan tradisional sebagai berikut: 

1. Menata tata letak lansekap taman dan tata letak permainan tradisional 

yang akan diterapkan 

2. Mengetahui fasilitas permainan tradisional yang ditampilkan bagi anak-

anak 

3. Membuat penataan sirkulasi yang nyaman di luar dan di dalam taman  

1.4.2 Sasaran dari perancangan taman permainan tradisional yaitu : 

1. Menjadikan kota Surakarta menjadi salah satu kota penyedia ruang 

terbuka untuk permainan tradisional 

2. Mendukung salah satu program pemerintah Kota Surakarta yaitu 

menjadikan Kota Layak Anak (K.L.A) 
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1.5. Batasan dan Lingkup Pembahasan 

Batasan dan lingkup pembahasan yang ingin disampaikan, sebagai berikut : 

1. Pembahasan ditujukan bagaimana cara merancang dan mendesain 

“Taman Permainan Tradisional di Surakarta” dengan memasukkan 

semua permainan tradisional dan penambahan beberapa bangunan 

pendukung. 

2. Taman Permainan Tradisional sebagai ruang publik untuk melestarikan 

dan menjadikan sarana edukasi bagi anak-anak generasi saat ini dan 

yang akan datang. 

1.6. Metodologi Pembahasan 

Metodologi pembahasan yang digunakan untuk merancang desain tersebut 

adalah : 

1. Metode pengumpulan data dengan cara observasi lapangan untuk 

mengetahui kondisi eksisting site yang akan digunakan. 

2. Metode analisa deskriptif dengan menjabarkan hasil dari seluruh data 

yang sudah di dapatkan dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. 

3. Metode analisa data dengan cara mengkaji atau membandingkan dengan 

tempat lain yang sudah memiliki ruang terbuka untuk permainan 

tradisional. 

1.7. Sistematika Pembahasan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Terdiri atas latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan, lingkup pembahasan, metodologi 

pembahasan, dan sistematika pembahasan 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Uraian tentang landasan teori  yang berkaitan 

dengan taman, permainan tradisional, studi banding 

dengan kota yang memiliki ruang terbuka untuk 

permainan tradisional. 

BAB III  TINJAUAN LOKASI 

Penjabaran data hasil survei lapangan yang berisi 
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tentang aspek fisik, aspek aktifitas, aspek ekonomi, 

aspek pariwisata dan kebijakan pembangunan. 

BAB IV  ANALISA PENDEKATAN SERTA KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan 

berupa pemilihan site, zonifikasi, dan sirkulasi. 

Analisa pendekatan perencanaan dan perancangan 

secara fungsional, kontekstual, teknis, kinerja, dan 

arsitektural. Menguraikan tentang ide, gagasan serta 

konsep dasar rancangan. 


