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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Pengertian Judul 

Judul yang dipilih pada laporan Dasar Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (DP3A) adalah "Pengembangan Kampung Dolanan 

Sidowayah Klaten sebagai Living Museum Permainan Tradisional Berbasis Wisata 

Kreatif". Berikut adalah penjabaran dari judul di atas, antara lain: 

a. Pengembangan  

 

 

 

 

 

 

b. Kampung Dolanan  

       Sidowayah  

 

 

 

c. Klaten  

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Living Museum  

 

: 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

Kegiatan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang bertujuan untuk memanfaatkan kaidah dan 

teori yang telah terbukti kebenarannya. 

Pengembangan bertujuan untuk memaksimalkan 

manfaat, fungsi dan aplikasi ilmu yang telah ada 

atau untuk menghasilkan teknologi baru (UU RI 

No. 18 Tahun 2002). 

Kampung Dolanan Sidowayah adalah sebuah 

Kampung wisata yang terletak di Kecamatan 

Polanharjo, Klaten. Memiliki keunggulan dalam 

wisata edukasi anak berupa wisata air, permainan 

tradisional dan outbond. 

Kabupaten Klaten merupakan wilayah otonom di 

bawah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia dengan 

jumlah penduduk 1.171.411 dan luas wilayah 

sebesar 65,556 Ha. Batas wilayah Kabupaten 

Klaten sebelah utara berbatasan dengan 

Kabupaten Boyolali, sebelah timur dengan 

kabupaten Sukoharjo, sebelah selatan dengan 

Kabupaten Gunung Kidul dan sebelah barat 

dengan Kabupaten Sleman (BPS Klaten, 2019). 

Living Museum atau istilah lain disebut  museum 

hidup, merupakan bagian dari museologi baru. 
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e. Permainan  

Tradisional Jawa 

 

 

 

 

 

f. Wisata Kreatif 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

: 

 

Living Museum merupakan kawasan atau tempat 

yang di dalamnya mempertunjukkan hidupnya 

sejarah dan seni pada masa lalu yang bisa dilihat 

secara langsung atau secara hidup seperti pada 

masa lalu. (Saraswati & Day, 2017). 

Permainan yang merupakan hasil dari penggalian 

kebudayaan lokal, di dalamnya mengandung  

nilai-nilai tradisional dan pendidikan. Permainan 

Tradisional memiliki ciri yaitu beredar di 

masyarakat secara lisan, memiliki banyak variasi, 

berbentuk tradisional dan diwariskan secara 

turun-temurun. (BP-PLSP, 2006). 

Bentuk baru dari wisata yang menekankan pada 

pengalaman terhadap karakter budaya lokal. 

Wisata Kreatif dalam kegiatannya melipatkan 

partisipasi aktif pengunjung, baik dalam 

penciptaan produk maupun pengalaman otentik 

yang di dapat berupa seni, warisan budaya 

maupun karakter khusus dari tempat tertentu. 

(Jarábková & Hamada, 2013). 

Dari uraian di atas, maka pengertian judul Pengembangan Kampung 

Dolanan Sidowayah, Klaten sebagai Living Museum Permainan Tradisional 

Berbasis Wisata Kreatif adalah upaya untuk mengembangkan kawasan Kampung 

Dolanan Sidowayah yang berlokasi di Kabupaten Klaten menjadi Living Museum 

Permainan Tradisional Anak berbasis wisata kreatif. 

1.2. Latar Belakang 

1.2.1. Permainan Tradisional dan Perkembangan Anak 

Dunia anak adalah dunia bermain, artinya pada masa kanak-kanak 

selalu diwarnai degan kegiatan bermain. Bermain merupakan cara alamiah 

anak untuk mengenal dirinya, sendiri, orang lain dan menemukan 
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lingkungan. Dalam kegiatannya, anak menggunakan seluruh panca 

indranya untuk mengeksplorasi lingkungan dan memahami lingkungannya.  

Bermain memiliki peranan yang cukup besar dalam perkembangan anak, 

baik perkembangan fisik motorik, perkembangan sosial, perkembangan 

intelektual, emosional maupun moral. Berikut adalah peranan bermain 

dalam perkembangan anak : 

1. Perkembangan Fisik, bermain mengembangkan otot-otot anak. 

2. Ketrampilan intelektual, dengan bermain merangsang aktivitas 

berpikir anak baik melalui bahasa, warna bentuk, dsb.  

3. Emosi, dengan bermain anak melihat ekspresif, berlatih 

mengendalikan emosi dan menghadapi rasa takut. 

4. Keterampilan sosial, dengan bermain anak akan melakukan interaksi 

dengan orang lain, belajar menerima dan di terima.  (Solehuddin, 

2000) 

Permainan tradisional merupakan jenis permainan yang beredar di 

masyarakat secara lisan, memiliki banyak variasi, bersifat tradisional dan 

diwariskan secara turun-temurun. Ciri atau sifat dari permainan tradisional 

adalah asal-usulnya tidak jelas baik pencipta maupun dari mana asal tidak 

diketahui secara pasti. Permainan Tradisional menyebar dari lisan mulut ke 

mulut dan mengalami perubahan bentuk maupun nama meskipun dasarnya 

tetap sama (Danandjaja, 1987).   

Tradisional berasal dari kata tradisi yang menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia memiliki pengertian sebagai adat yang diwariskan turun-

temurun dan masih berlaku di masyarakat; atau anggapan/penilaian 

mengenai cara-cara yang telah ada. Tradisional memiliki arti sikap, cara 

berpikir, dan cara bertindak yang di dasarkan pada norma dan adat 

kebiasaan yang ada secara turun-temurun. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa permainan tradisional merupakan sesuatu yang di dasarkan dan 

berpegang teguh pada norma-norma adat yang ada secara turun-temurun 

dan dapat memberikan rasa puas atau senang bagi pelaku.   
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1.2.2. Permainan Tradisional sebagai Warisan Budaya Indonesia 

Menurut Statistik Kebudayaan (2016) disebutkan bahwa permainan 

tradisional termasuk salah satu bagian dari warisan budaya tak benda. Pada 

dasarnya permainan tradisional merupakan salah satu unsur kebudayaan 

daerah yang memberi ciri khas tertentu dan mampu mempertahankan 

kemajemukan budaya. Permainan Tradisional menjadi aset budaya yang 

berharga terutama dalam pembentukan budaya sebuah komunitas 

masyarakat bahkan bangsa sekalipun. Permainan Tradisional menjadi 

penting bukan hanya dalam konteks phisycal survival suatu masyarakat, 

tetapi juga bagi ciltural survival-nya (Ahimsa Putra, 2008). 

Sebagai unsur budaya, permainan tradisional perlu dilestarikan, 

keberadaannya perlu dipertahankan karena permainan tradisional 

merupakan sarana sosialisasi yang efektif terhadap nilai-nilai yang 

dianggap penting oleh masyarakat. Nilai-nilai ini kemudian menjadi 

pedoman hidup dan berperilaku suatu masyarakat dalam kehidupan mereka 

sehari-hari. Jika permainan tradisional hilang, maka itu berarti hilangnya 

sarana sosialisasi nilai-nilai yang efektif yang kemudian akan 

mempengaruhi kelestarian nilai-nilai yang dianggap penting tadi (Ahimsa 

Putra, 2008). 

1.2.3. Surutnya Permainan Tradisional 

Saat anak-anak mulai meninggalkan permainan tradisional, bahkan 

pada generasi baru banyak yang tidak mengenal permainan tradisional. 

Keberadaannya semakin menyusut dan perlahan menghilang seiring 

perkembangan zaman. Penyebab utama menyusutnya permainan tradisional 

adalah karena arus globalisasi yang kuat di Indonesia, globalisasi membawa 

pola hidup baru dan hiburan baru. Pola baru ini memberikan dampak 

terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia, termasuk di 

dalamnya adalah permainan tradisional (Ahimsa Putra, 2008). Selain itu, 

globalisasi telah melahirkan berbagai macam produk permainan yang serba 

elektronik termasuk permainan digital maupun website, produk globalisasi 



5 

 

 

 

ini memberikan tawaran bermain yang lebih canggih kepada anak-anak. Hal 

ini di picu juga oleh semakin menyempitnya ruang bermain anak terutama 

pada perkotaan akibat laju urbanisasi dan laju perkembangan yang semakin 

cepat. Jenis-jenis permainan tradisional yang telah ada sejak dulu dirasa 

mulai tertinggal zaman, sehingga tidak lagi populer untuk dimainkan, hal 

ini menyebabkan permainan tradisional semakin lama semakin menghilang 

(Sumintarsih, 2008). 

Apabila ini di biarkan, dalam kurun waktu tertentu permainan 

tradisional tidak akan dikenal dan dimainkan. Anak-anak generasi baru 

tidak akan memiliki kesempatan untuk mengenal dan merasakan bagaimana 

permainan tradisional yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. 

Semakin sedikitnya praktik permainan tradisional menyebabkan anak-anak 

terlewatkan masa untuk mendapatkan pengalaman bermain permainan 

tradisional. Lebih menyedihkannya apabila mereka tidak memiliki 

gambaran seperti apa bentuk permainan asli dari budayanya sendiri yang 

sebenarnya juga menarik dan mengasyikkan (Agni, 2015). Oleh karena itu, 

pelestarian permainan tradisional harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal 

tersebut dilakukan untuk mengantisipasi hilangnya atau punahnya 

permainan tradisional yang ada di Indonesia. 

1.2.4. Pelestarian Permainan Tradisional 

Pelestarian suatu unsur budaya termasuk permainan tradisional 

dapat dilakukan dengan dua bentuk. Hal ini dijelaskan oleh Dharmamulya 

(2008) dalam buku Permainan Tradisional Jawa : Sebuah Upaya 

Pelestarian, bentuk pelestarian yang pertama adalah dengan cara statis, dan 

cara kedua adalah cara dinamis. Pelestarian dengan bentuk statis adalah cara 

paling mudah untuk dilakukan yaitu dengan melakukan identifikasi, 

pendokumentasian dan penyimpanan. Identifikasi dilakukan untuk 

mengelompokkan permainan tradisional ke dalam beberapa kategori untuk 

menentukan cara pelestariannya. Pendokumentasian dapat dilakukan 

dengan empat cara yaitu film, video, foto atau tulisan. Hal ini dilakukan 
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agar suatu unsur budaya dapat diketahui oleh generasi selanjutnya dan dapat 

ditampilkan kembali jika diinginkan. Langkah terakhir adalah dengan 

penyimpanan suatu unsur budaya. Di sini material unsur budaya disimpan 

dan dipamerkan di museum sehingga pengunjung dapat melihat unsur 

budaya tersebut berada di tengah-tengah masyarakat (Dharmamulya, 2008). 

Pelestarian dalam bentuk dinamis adalah dengan mengajarkan 

bagaimana unsur budaya tertentu dibuat dan digunakan. Pada permainan 

tradisional, pelestarian secara dinamis adalah dengan mengajarkan kepada 

generasi muda bagaimana permainan yang belum mereka kenal tersebut 

dimainkan. Bentuk pelestarian secara dinamis yang lain adalah dengan 

mengadakan lomba atau festival penggunaan dan mementaskan suatu 

permainan tradisional tertentu (Dharmamulya, 2008). 

1.2.5. Kampung Dolanan Sidowayah Klaten dan Upaya Pelestarian 

Permainan Tradisional 

Kampung Dolanan Sidowayah terletak di Dukuh Baderan RW 8 

Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Resmi dibuka 

ada tanggal 14 Agustus 2016, Kampung Dolanan sidowayah ini merupakan 

satu satunya tempat outbond yang memadukan antara permainan outbond 

dengan permainan tradisional, yang dikembangkan didasarkan pada 

kekhawatiran masyarakat akan tersisihnya permainan tradisional Jawa. Hal 

tersebut sangat unik dan jarang ditemukan, di mana selain sebagai tujuan 

rekreasi mereka mempunyai tujuan lain yaitu melestarikan permainan 

tradisional dan mendidik karakter anak melalui nilai- nilai yang terkandung 

di dalam permainan tradisional (Pertiwi & Aliyah, 2017).  

Permainan tradisional yang ada di kampung dolanan antara lain : 

Cublak- Cublak Suweng, Dakonan, Bekelan, Gatheng, Gobak sodor, Ular 

Naga, Bakiak, Engklek, Lompat Tali, Pong-Pong Bolong, Betengan, Ban-

Banan, Engrang Bathok, Balap Karung, Kelereng Sendok, Othok- othok, 

Membuat berbagai Kerajinan Tangan dsb. Kampung Dolanan Sidowayah 
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sendiri memiliki 3 cara dalam upaya pelestarian permainan tradisional 

yaitu:  

1. Mengenal, di sini pengunjung diharap mengenal lebih dekat 

Kampung Dolanan Sidowayah serta permainan tradisional yang 

akan membentuk anak menjadi kreatif, berjiwa sosial tinggi dan 

menghargai alam sekitar.  

2. Membuat, di sini pengunjung akan mendapatkan keceriaan anak-

anak (mengenang masa lalu) serta akan diajak membuat mainan 

tradisional dengan menyenangkan.  

3. Memainkan, di sini pengunjung diajak bermain aneka dolanan 

tradisional Jawa dengan dipadukan dengan permainan outbond dan 

jelajah Kampung yang masih asri dan alami suasananya  

(Pertiwi & Aliyah, 2017) 

Dari penjabaran di atas menunjukkan bahwa Kampung Dolanan 

Sidowayah sudah melakukan upaya untuk pelestarian permainan tradisional 

dengan menjadikan permainan tradisional sebagai atraksi utama dalam 

kegiatan wisata. Pelestarian tersebut dikemas dalam sebuah Desa Wisata 

yang diberi nama Kampung Dolanan—kata dalam bahasa Jawa yang 

memiliki arti 'Bermain'. Namun selain permainan tradisional, atraksi lain 

yang dimiliki Kampung Dolanan Sidowayah di antaranya Permainan 

Outbond, Permainan High Rope, Permainan Air, Blethok Games, 

Membajak sawah dengan kerbau, Menanam padi, Susur sungai, Bendi Tour, 

Mini Zoo, Belajar Panahan, Membuat Karya, Membuat Makanan 

Tradisional, Tangkap Ikan, Farm Tubing, dan Hidrogell. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marsetyanto (2018) di 

dapatkan kesimpulan bahwa Kampung Dolanan Sidowayah memiliki 

potensi dan daya tarik yang sangat besar namun belum dikembangkan. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan Kampung Dolanan 

Sidowayah sebagai desa wisata adalah penambahan atraksi, penambahan, 

penataan dan perbaikan sarana prasarana, perbaikan pada aksesibilitas dan 

kelembagaan. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kawasan pada 
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Kampung Dolanan Sidowayah dengan mengangkat konsep Living Museum 

dan wisata kreatif sebagai usaha pelestarian permainan tradisional. 

1.3. Rumusan Masalah 

Bagaimana mengembangkan Kampung Dolanan Sidowayah di Klaten 

sebagai Living Museum sebagai upaya pelestarian permainan tradisional anak, 

dengan penekanan pada konsep wisata kreatif sehingga dapat mengangkat 

perekonomian masyarakat setempat. 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

1. Merencanakan peta tata guna ruang Desa Sidowayah sebagai 

Living Museum permainan tradisional anak dengan pendekatan 

wisata kreatif dengan menghasilkan track wisata dan zonasi 

kawasan (block plan) 

2. Mengembangkan kawasan yang mendukung konsep Living 

Museum dengan pendekatan wisata kreatif. 

3. Mengembangkan aspek amenitas berupa bangunan dan 

landscape yang mendukung Kampung Dolanan Sidowayah 

sebagai Living Museum permainan tradisional anak dengan 

pendekatan wisata kreatif. 

1.4.2. Sasaran 

Sasaran kegiatan adalah merancang Living Museum yang mampu 

menjadi pusat edukasi permainan tradisional masyarakat dengan 

pendekatan wisata kreatif di Kampung Dolanan Sidowayah, Klaten. 

1.5. Lingkup Pembahasan 

1.5.1. Ruang Lingkup Pembahasan 

Pembahasan diarahkan pada masalah-masalah arsitektur kawasan 

dalam mengembangkan dan merancang Kampung Dolanan Sidowayah, 

Klaten menjadi Living Museum permainan tradisional anak dengan 

pendekatan akan kriteria-kriteria wisata kreatif. 
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1.5.2. Batasan Pembahasan 

Batasan pada laporan ini adalah pada konsep-konsep desa wisata 

yang diterapkan pada kawasan Kampung Dolanan Sidowayah. Mulai dari 

tata massa kawasan dan pembangunan jaringan, sarana dan prasarana juga 

pada bangunan baik dari fasad bangunan, material, interior dan fasilitas-

fasilitas pendukung lainnya. 

1.6. Metode Pembahasan 

Metode yang digunakan dalam pembahasan laporan Dasar Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) ini  adalah metode deskriptif 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi lapangan  

Pengamatan langsung ke lapangan yang dalam konteks ini adalah 

Kampung Dolanan Sidowayah dengan tujuan untuk mendapatkan 

gambaran dan data primer berupa kondisi eksisting bangunan, aktivitas 

masyarakat, kondisi street furniture, dan lain sebagainya. 

2. Studi literatur  

Pengumpulan data yang lain dilakukan melalui studi literatur untuk 

mendapatkan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan majalah 

yang memiliki keterkaitan dengan Living Museum, wisata kreatif dan 

pembahasan lain yang memiliki hubungan dengan judul yang diangkat. 

3. Analisis data  

Data-data yang terkumpul melalui observasi lapangan dan studi literatur 

kemudian dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif 

berupa penjabaran kondisi eksisting Kampung Dolanan Sidowayah 

terkait kualitas bangunan maupun kualitas street furniture. 

4. Penerapan Konsep  

Desain Hasil yang didapatkan dari observasi lapangan, studi literatur, 

hingga analisis data diakumulasikan kembali dan selanjutnya dilakukan 

pemilihan konsep yang sesuai untuk diaplikasikan dengan kondisi 

eksisting di Kampung Dolanan Sidowayah. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Pada penulisan laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (DP3A) menggunakan sistematika yang terdiri dari beberapa BAB, 

antara lain sebagai berikut : 

BAB  I : PENDAHULUAN 

BAB  I  ini  terdiri  dari  latar  belakang  dipilihnya judul dan isu 

yang di ambil lalu dari latar belakang tersebut di rumusan kan 

permasalahannya untuk mencapai tujuan dan manfaat dengan 

metode yang sesuai dengan objek perancangan. 

BAB  II : TINJAUAN PUSTAKA 

BAB II ini berisi tentang dasar-dasar dan teori tentang 

perkembangan sebuah kawasan wisata, tinjauan mengenai living 

museum, wisata kreatif dan teori-teori lain yang terkait dengan 

objek perancangan, dan studi banding. 

BAB  III:GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN 

   PERENCANAN 

BAB ini memberikan gambaran terkait lokasi perancangan 

meliputi gambaran lokasi secara makro, meso dan mikro, serta 

regulasi yang terkait dan gagasan perancangan. 

BAB IV : ANALISISPENDEKATA DAN KONSEP PERENCANAAN  

   DAN PERANCANGAN 

Terdiri dari analisis makro, meso dan mikro. Analisis meliputi 

analisis site, kebutuhan ruang, hingga pendekatan-pendekatan 

yang digunakan.


