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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Anak 

2.1.1 Pengertian anak 

 Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak menurut undangundang tersebut adalah 

seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak, pada bab I ketentuan umum pasal (1) poin (2). Yang dimaksud anak 

adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. 

Sedangkan pengertian anak menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia 

di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan 

apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya Meskipun banyak rumusan mengenai 

batasan dan pengertian anak, namun pada prinsipnya perbedaan tersebut mempunyai 

implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak.  

2.1.2 Karakteristik anak usia 6-12 tahun 

 Usia anak 6-12 tahun memiliki perbedaan perkembangan ditinjau dari berbagai 

macam aspek, pada usia ini ketiga aspek baik itu kognitif, afektif, dan psikomotorik sedang 

berkembang. Dengan rangsangan yang baik akan membentuk diri anak yang baik pula, 

bergantung pada apa yang anak terima dalam belajar, pengalaman belajar, psikologi, dan 

juga faktor lingkungannya. 

 Teori perkembangan Piaget dengan konsep kecerdasan seperti halnya sistem 

biologi membangun struktur untuk berfungsi, pertumbuhan kecerdasan ini dipengaruhi 

oleh lingkungan fisik dan sosial, kematangan dan ekuilibrasi. Semua organisme dilahirkan 

dengan kecenderungan untuk beradaptasi (menyesuaikan diri) dengan lingkungannya. Cara 

beradaptasi berbeda bagi setiap individu, begitu juga proses dari tahap yang satu ke tahap 

yang lain dalam satu individu. Adaptasi terjadi dalam proses asimilasi dan akomodasi. Kita 

merespon dunia dengan menghubungkan pengalaman yang diterima dengan pengalaman 

masa lalu kita (asimilasi), sedangkan setiap pengalaman itu berisi aspek yang mungkin saja 

baru sama sekali. Aspek yang baru inilah yang menyebabkan terjadinya dalam struktur 

kognitif (akomodasi).Asimilasi adalah proses merespon pada lingkungan yang sesuai 

dengan struktur kognitif seseorang. Tetapi proses pertumbuhan intelektual tidak akan ada 
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apabila pengalaman yang ditangkap tidak berbeda dengan skemata yang ada oleh sebab itu 

diperlukan proses akomodasi, yaitu proses yang merubah struktur kognitif. Bagi Piaget 

proses akomodasi tersebut dapat disamakan dengan belajar.  

 Piaget selain meneliti tentang proses berpikir di dalam diri seseorang ia juga 

dikenal dengan konsep bahwa pembangunan struktur berfikir melalui beberapa tahapan. 

Piaget membagi tahap perkembangan kognitif anak menjadi empat tahap:  

Tabel 2.1 Tahap perkembangan kognitif  anak menurut Piaget 

Tahap Usia 

Tahap sensori motor lahir-2 tahun 

Tahap praoperasi usia 2-7 tahun 

Tahap operasi konkrit usia 7-11 tahun 

Tahap operasi formal usia 11-15 tahun 

 Berdasarkan penggolongan tersebut, usia 6-12 tahun terbagi menjadi beberapa 

tahapan menurut aspek kognitifnya, di mana aspek ini yang akan mempengaruhi 

pengalaman belajar seorang anak sehingga adanya pengalaman belajar anak dalam hal 

mengenali, mengingat, melihat, dan berpikir tentang informasi baik secara sadar maupun 

tidak sadaR. 

 Menurut Oswald Kroch perkembangan usia anak dipengaruhi oleh faktor 

psikologis, di mana perkembangan ini terbagi menjadi dua golongan usia pada tahap anak-

anak yaitu pada fase lahir hingga masa’trotz’(kegoncangan) pada usia 0-5 tahun, dan pada 

fase trotz pertama hingga trotz kedua pada masa bersekolah 6-12 tahun, dan trotz kdeua 

hingga akhir remaja. Perkembangan psikologis ini mempengaruhi anak-anak akan 

hubungan dirinya sebagai individu dengan lingkungannya. 

 Sedangkan pembagian menurut masa perkembangannya dikemukakan oleh Harvey 

A. Tilker, PhD dalam “Developmental Psycology to day”(1975) dan Elizabeth B. Hurlock 

dalam “Developmental Psycology”(1980), masa kanak-kanak terdapat dua penggolongan 

yaitu pada masa kanak-kanak awal (early childhood) usia 2-6 tahun, dan massa kanak-

kanak akhir (later childhood) pada usia 6-12 tahun. 

 Para pendidik biasanya memberi sebutan anak usia sekolah dasar, karena pada 

rentang usia ini (6-12 tahun) anak bersekolah di sekolah dasar. Periode ini termasuk 

sebagai usia kritis dalam dorongan berprestasi yang akan membentuk kebiasaan pada anak 

untuk mencapai sukses yang cenderung menetap hingga dewasa. 

(http://karim71.blogspot.com/2009/12/karakteristik-perkembangan-masa-anak_11.html.) 
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 Psikolog perkembangan anak memberi sebutan anak pada masa ini sebagai  

usia berkelompok. Pada usia ini perhatian utama anak tertuju pada keinginan 

diterima oleh teman-teman sebaya sebagai anggota kelompoknya. Oleh karena itu, 

anak ingin dan berusaha menyesuaikan diri dengan standar yang disepakati dan 

berlaku dalam kelompok sehingga masa anak ini disebut juga usia penyesuaian diri. 

Anak berusaha menyesuaikan diri dengan standar yang berlaku dalam kelompok, 

misalnya dalam berbicara, penampilan dan berpakaian, dan berperilaku. Kelompok usia ini 

biasanya merupakan kelompok bermain yang terdiri atas anggota dari jenis kelamin 

yang sama, serta ada aturan dan pemimpinnya yang mempunyai keunggulan 

dibandingkan anggota kelompok lainnya. 

 Anak pada usia SD senang bermain dalam kelompoknya dengan melakukan 

permainan yang konstruktif dan olahraga. Mereka senang permainan olahraga, 

menjelajah daerah-daerah baru, mengumpulkan benda-benda tertentu, menikmati 

hiburan seperti membaca buku atau komik, menonton film dan televisi, juga 

melamun pada anak yang kesepian dan sedikit mempunyai teman bermain.  

Minat dan kegiatan bermain anak yang memposisikan kedudukan anak dan 

penerimaan serta pengakuan dari teman-teman sebaya, ikut berperan dalam 

menciptakan kebahagian anak pada periode anak akhir.  

 Periode ini juga disebut usia kreatif sebagai kelanjutan dan penyempurnaan 

perilaku kreatif yang mulai terbentuk pada masa anak awal(< 6tahun). Kecenderungan 

kreatif ini perlu mendapat bimbingan dan dukungan sehingga 

bekembang menjadi tindakan kreatif yang positif dan orisinal, tidak negatif dan 

sekedar meniru tindakan kreatif orang atau anak yang lain. Selain itu, periode ini 

disebut juga dengan usia bermain, karena minat dan kegiatan bermain anak semakin 

meluas dengan lingkungan yang lebih bervariasi. Mereka bermain tidak lagi hanya di 

lingkungan keluarga dan teman di sekitar rumah saja, tapi meluas dengan lingkungan dan 

teman-teman di sekolah. 

 Karekteristik anak pada usia 6-12 tahun juga dapat dilihat melalui perkembangan 

motoriknya. Pada usia 6-12 tahun, anak menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi 

dibandingkan dengan masa bayi. Anak-anak pada usia ini memiliki tingkah laku yang 

sangat aktif , terlihat lebih cepat dalam berlari, dan pandai meloncat serta mampu menjaga 

keseimbangan badannya, selain itu mereja juga senang akan sesuatu yang baru. Untuk 

memperhalus keterampilan motoriknya, anak-anak terus melakukan berbagai aktivitas fisik 

yang terkadang bersifat informal dalam bentuk permainan. 
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 Oleh karena itu karakteristik anak pada usia ini lebih ceria dibandingkan dengan 

anak usia diatas nya. Selain itu, anak-anak pada usia ini tidak lagi berbuat sesukanya, 

mereka sudah mulai mengerti dengan keteraturan dan peraturan, dan mereka dapat 

membedakan yang baik dan yang benar. Mereka lebih dinamis dibandingkan dengan usia 

di bawahnya. 

2.1.3 Tinjauan Antropometri anak 

 Antropometri berasal dari kata Yunani, yaitu antrophos artinya manusia dan 

metron yang berarti ukuran. Prinsipnya memantaskan kerja manusia dan menghindari 

ketidakcocokan fisik antara dimensi desain dan dimensi pemakai (Halim, 2005). Menurut 

Suptandar(1999:52) antropometrik adalah proporsi dan dimensi tubuh manusia beserta 

sifat-sifat karakteristik fisiologi serta kemampuan relatif dari kegiatan manusia yang saling 

berbeda dalam lingkungan mikro. Antropometri sering disebut ‘faktor manusia’ yang 

dalam penerapan atau sistem kerjanya juga disebut ergonomik. 

Manusia merupakan fokus utama dalam perancangan sebuah desain, sehingga hal-

hal yang berhubungan dengan struktur anatomi(fisiologik) tubuh manusia harus 

diperhatikan, demikian juga ukuran tubuh manusia(antropometri). Oleh karena itu, desain 

yang baik, harus sudah memenuhi persyaratan ergonomis, yaitu mempertimbangkan faktor 

manusia. Berikut tabel antropometri anak yang dapat digunakan untuk mendukung desain 

perabot pada rancangan. 

Tabel 2.2 Tinjauan antropometri anak berdasarkan BS EN 1729 Inggris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber: (http://kamo-e.blogspot.com/2011/03/standar-ukuran-meja-dan-kursi-sekolah.html) 
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Tabel 2.3 Tinjauan antropometri anak berdasarkan tinggi badan anak-anak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Dimensi manusia dan ruang interior 

 

Tabel 2.4 Tinjauan antropometri anak berdasarkan tinggi sikap duduk tegak anak-

anak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Dimensi manusia dan ruang interior 
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Tabel 2.5 Tinjauan antropometri anak berdasarkan rentang siku ke siku anak-anak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Dimensi manusia dan ruang interior 

 

Tabel 2.6 Tinjauan antropometri anak berdasarkan rentang panggul anak-anak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Dimensi manusia dan ruang interior 
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Tabel 2.7 Tinjauan antropometri anak berdasarkan tinggi paha anak-anak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Dimensi manusia dan ruang interior 

 

Tabel 2.8 Tinjauan antropometri anak berdasarkan tinggi lutut anak-anak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Dimensi manusia dan ruang interior 
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Tabel 2.9 Tinjauan antropometri anak berdasarkan tinggi lipatan dalam lutut anak-

anak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Dimensi manusia dan ruang interior 

 

Tabel 2.10 Tinjauan antropometri anak berdasarkan jarak pantat-lipatan dalam lutut 

anak-anak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Dimensi manusia dan ruang interior 
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Tabel 2.11 Tinjauan antropometri anak berdasarkan jarak pantat- lutut anak-anak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Dimensi manusia dan ruang interior 

 

 Antopometri pada anak-anak yang berbeda dengan manusia dewasa akan 

berpengaruh pada dimensi perabot yang mendukung aktivitas anak-anak. Selain ditinjau 

dari antopometri ukuran tubuh anak-anak, juga perlu dipertimbangkan sudut jangkauan 

mata manusia. Manusia memiliki sudut jangkauan tertentu dengan posisi kepala tegak 

lurus dengan tubuh sehingga akan berpengaruh pada penataan perabot maupun aksesoris 

yang menjadi pusat perhatian sehingga anak-anak dapat melihat objek dengan nyaman 

dalam jangkauan penglihatannya. 

 Tabel 2.12 Sudut jangkauan mata manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sumber: Neufert 2002 
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2.2 Aktivitas Bermain bagi Anak-anak 

 Bermain adalah salah satu aspek penting dari kehidupan anak dan salah satu alat 

paling penting untuk menatalaksanakan stres karena hospitalisasi menimbulkan krisis 

dalam kehidupan anak, dan karena situasi tersebut sering disertai stress berlebihan, maka 

anak-anak perlu bermain untuk mengeluarkan rasa takut dan cemas yang mereka alami 

sebagai alat koping dalam menghadapi stress. Bermain sangat penting bagi mental, 

emosional dan kesejahteraan anak seperti kebutuhan perkembangan dan kebutuhan 

bermain tidak juga terhenti pada saat anak sakit atau anak di rumah sakit (Wong, 2009).  

2.2.1 Aktivitas bermain anak usia sekolah (6-12 tahun) 

 Ditinjau dari kelompok usia, jenis permainan dibagi menjadi permainan untuk bayi, 

prasekolah, sekolah dan remaja, tetapi jenis permainan yang ada di sini di khususkan bagi 

anak usia sekolah (6 tahun sampai 12 tahun). 

 Kemampuan sosial anak pada usia ini sudah semakin meningkat, di mana anak 

sudah mampu untuk bekerja sama dengan teman sepermainannya. Dalam hal ini, sering 

sekali pergaulan dengan teman menjadi tempat belajar mengenal norma baik atau buruk. 

Karakteristik permainan untuk anak usia sekolah dibedakan menurut jenis kelaminnya. 

Anak laki-laki lebih tepat jika diberikan mainan jenis mekanik yang akan menstimulasi 

kemampuan kreativitasnya dalam berkreasi sebagai laki-laki seperti mobil-mobilan. Anak 

perempuan lebih tepat diberikan permainan yang dapat menstimulasi perasaan, pemikiran 

dan sikap dalam menjalankan peran sebagai seorang perempuan seperti memasak dan 

boneka (Supartini, 2004).  

 Karakteristik bermain lainnya seperti: bermain menjadi lebih terorganisir dan 

aturannya dan ada yang memimpin, mempunyai kesadaran terhadap aturan main, tingkat 

yang lebih tinggi yaitu keterampilan berpikir dan mulai olah raga kompetitif. Contoh 

permainan dan aktivitas seperti: perminan tebak-tebakan, menggambar, koleksi, peran 

aktivitas seksual (memasak dan lainnya), permainan fisik, permainan kompetitif, 

membaca, video game, radio dan TV serta bermain sepeda (Suriadi, 2006). 

2.2.2 Kategori Bermain  

Bermain sama dengan bekerja pada orang dewasa, dan merupakan aspek terpenting 

dalam kehidupan anak serta merupakan satu cara yang paling efektif menurunkan stres 

pada anak dan penting untuk mensejahterakan mental dan emosional anak (Champbel & 

Glaser, 1995 dikutip oleh Supartini, 2004). Bermain dapat dijadikan sebagai suatu terapi 

karena berfokus pada kebutuhan anak untuk mengekspresikan diri  mereka melalui 
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penggunaan mainan dalam akt ivitas bermain dan dapat juga digunakan untuk membantu 

anak mengerti tentang penyakitnya (Mc. Guiness, 2001).    

A. Bermain aktif  

 Dalam bermain aktif, kesenangan timbul dari apa yang dilakukan anak, apakah 

dalam bentuk kesenangan  bermain alat misalnya mewarnai gambar, melipat kertas 

origami, puzzle, dan menempel gambar. Bermain aktif juga dapat dilakukan dengan 

bermain peran misalnya bermain dokter-dokteran dan bermain dengan menebak kata 

(Hurlock, 1998). 

 Menurut Tedjasaputra(2001), macam-macam kegiatan bermain aktif meliputi: 

1. Bermain bebas dan spontan 

2. Bermain konstruktif 

 Bermain konstruktif yaitu kegiatan yang menggunakan berbagai benda yang ada 

untuk menciptakan suatu hasil karya tertentu. Manfaat yang dapat diambil dari jenis 

permainan ini antara lain mengembangkan kemampuan anak untuk berdaya 

cipta(kreatif), melatih keterampilan motorik halus, melatih konsentrasi, ketekunan dan 

daya tahan. Jika anak berhasil melakukannya, akan menimbulkan rasa puas, 

mendapatkan penghargaan sosial(pujian dari orang lain) yang akan meningkatkan 

keinginan anak bekerja lebih baik lagi. Contoh permainan yang termasuk dalam 

permainan konstruktif antara lain, mencipta bentuk dari lilin mainan, menggunting, 

menempel kertas atau kain, dan lain sebagainya. 

3. Bermain khayal atau bermain peran  

 Jenis permainan ini diartikan sebagai pemberian atribut tertentu terhadap benda dan 

situasi. Manfaat yang dapat diperoleh ialah dapat membantu penyesuaian diri anak, 

mendapatkan kesenangan dari kegiatan yang dilakukan atas usaha sendiri, belajar 

menjadi ‘pengikut’, meningkatkan perkembangan bahasa dan perbendaharaan kata. 

Dengan memerankan tokoh-tokoh tertentu anak belajar tentang aturan atau perilaku apa 

yang dapat diterima oleh orang lain. 

4. Mengumpulkan benda-benda(collecting) 

5. Melakukan penjelajahan(eksplorasi) 

6. Olahraga(sport) dan games 

7. Musik 

8. Melamun 
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B. Bermain pasif  

Dalam bermain pasif, hiburan atau kesenangan diperoleh dari kegiatan orang lain. 

Pemain menghabiskan sedikit energi, anak hanya menikmati temannya, bermain atau 

menonton televisi dan membaca buku. Dengan bermain pasif, pemain dapat tanpa 

mengeluarkan banyak tenaga, tetapi kesenangannya yang diperoleh hampir sama 

dengan bermain aktif (Hurlock, 1998). 

Kidz World memberikan fasilitas bermain aktif konstruktif dan dermain khayal 

atau bermain peran. Pemilihan macam permainan ini dikarenakan anak bisa lebih 

belajar dan jarang dilakukan di rumahnya. 

2.2.3 Fungsi bermain  

 Anak bermain pada dasarnya agar ia memperoleh kesenangan, sehingga tidak akan 

merasa jenuh. Bermain tidak sekedar mengisi waktu tetapi merupakan kebutuhan anak 

seperti halnya makan, perawatan dan cinta kasih. Fungsi utama bermain adalah 

merangsang perkembangan sensoris-motorik, perkembangan sosial, perkembangan 

kreativitas, perkembangan kesadaran diri, perkembangan moral dan bermain sebagai terapi 

(Soetjiningsih, 1995).  

a.  Perkembangan Sensoris-motorik  

Pada saat melakukan permainan aktivitas sensoris-motoris merupakan 

komponen terbesar yang digunakan anak sehingga kemampuan penginderaan anak 

dimulai meningkat dengan adanya stimulasi-stimulasi yang diterima anak seperti: 

stimulasi visual, stimulasi pendengaran, stimulasi aktil (sentuhan) dan stimulasi 

kinetik.    

b.  Perkembangan Intelektual (Kognitif)  

Pada saat bermain, anak melakukan eksplorasi dan memanipulasi segala sesuatu 

yang ada di lingkungan sekitarnya, terutama mengenal warna, bentuk, ukuran, 

tekstur dan membedakan objek.     

c.  Perkembangan Sosial  

Perkembangan sosial ditandai dengan kemampuan berinteraksi dengan 

lingkungannya. Melalui kegiatan bermain, anak akan belajar memberi dan 

menerima. Bermain dengan orang lain akan membantu anak untuk 

mengembangkan hubungan sosial dan belajar memecahkan masalah dari hubungan 

sosial dan belajar memecahkan masalah dari hubungan tersebut.    
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d.  Perkembangan Kreativitas  

Melalui kegiatan bermain anak akan belajar mengembangkan kemampuannya 

dan mencoba merealisasikan ide-idenya.  

e.  Perkembangan Kesadaran diri  

Melalui bermain anak akan mengembangkan kemampuannya dan 

membandingkannya dengan orang lain dan menguji kemampuannya dengan 

mencoba peran-peran baru dan mengetahui dampak tingkah lakunya terhadap orang 

lain.  

f.  Perkembangan Moral  

Anak mempelajari nilai yang benar dan salah dari lingkungan, terutama dari 

orang tua dan guru. Dengan melakukan aktivitas bermain, anak akan mendapat 

kesempatan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut sehingga dapat diterima di 

lingkungannya dan dapat menyesuaikan diri dengan aturan-aturan kelompok yang 

ada dalam lingkungannya.  

g.  Bermain sebagai Terapi  

Pada saat anak dirawat di rumah sakit, anak akan mengalami berbagai perasaan 

yang sangat tidak menyenangkan seperti : marah, takut, cemas, sedih dan nyeri. 

Perasaan tersebut merupakan dampak dari hospitalisasi yang dialami anak karena 

menghadapi beberapa stresor yang ada di lingkungan rumah sakit. Untuk itu, 

dengan melakukan permainan anak akan terlepas dari ketegangan dan stres yang 

dialaminya karena dengan melakukan permainan, anak akan dapat mengalihkan 

rasa sakitnya pada permainannya (distraksi).   

2.2.4 Klasifikasi Permainan Berdasarkan Isi 

 Menurut Wong (1999), bahwa permainan dapat diklasifikasikan salah satunya 

berdasarkan isinya: 

a.   Bermain afektif sosial (social affective play).  

Permainan ini adalah adanya hubungan interpersonal yang menyenangkan 

antara anak dan orang lain. Misalnya, bayi akan mendapat kesenangan dan 

kepuasan dari hubungan yang menyenangkan dengan orangtua atau orang lain. 

Permainan yang biasa dilakukan adalah ”cilukba”, berbicara sambil 

tersenyum/tertawa  atau sekedar memberikan tangan pada bayi untuk 

menggenggamnya tetapi dengan diiringi berbicara sambil tersenyum dan tertawa.  
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b.  Bermain untuk senang-senang (sense of pleasure play)  

Permainan ini menggunakan alat yang bisa menimbulkan rasa senang pada 

anak dan  biasanya mengasyikkan. Misalnya, dengan menggunakan pasir, anak 

akan membuat gunung-gunung atau benda-benda apa saja yang dapat dibentuk 

dengan pasir. Bisa juga dengan menggunakan air anak akan melakukan bermacam-

macam permainan seperti memindahkan air ke botol, bak atau tempat lain.   

c.  Permainan keterampilan (skill play)  

Permainan ini akan menimbulkan keterampilan anak, khususnya motorik kasar 

dan halus. Keterampilan diperoleh melalui pengulangan kegiatan permainan yang 

dilakukan.  

d.  Permainan simbolik atau pura-pura (dramatic play role)  

Permainan anak ini yang memainkan peran orang lain melalui permainannya.  

Anak berceloteh sambil berpakaian meniru orang dewasa. Misalnya, ibu guru, 

ibunya, ayahnya, kakaknya yang sebagai yang ia ingin ditiru. Apabila anak bermain 

dengan temannya, akan terjadi percakapan di antara mereka tentang peran orang 

yang mereka tiru. Permainan ini penting untuk memproses/mengidentifikasi anak 

terhadap peran tertentu. 

Berdasarkan hal tersebut, fasilitas bermain yang tersedia di Kidz World ini trediri dari 

skill play dan  dramatic play role. Pemilihan isi peormainan ini lebih kepada hasil yang 

ingin dicapai setelah anak bermain dan belajar di fasilitas ini. Sehingga anak akan 

mendapatkan pengalaman tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang. 

2.2.5 Metode Belajar Anak 

 Melibatkan anak dalam kegiatan belajar merupakan hal yang penting untuk 

merangsang lebih optimal sensoris dan motorik anak. Anak diajak memilih materi yang 

ingin dieksplorasi, dengan begitu anak mendapat inspirasi dan belajar mengambil 

keputusan sendiri. Pada usia 6-12 tahun, metode belajar yang tepat lebih ditekankan pada 

bagaimana anak berpikir kreatif. Berikut ini beberapa metode pengajaran menurut Ns. 

Roymond H. Simamora, M.Kep yang dapat dilakukan:  

1. Metode Ceramah 

Metode pembelajaran ceramah adalah penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran 

kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam 

jumlah yang relatif besar.  
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2. Metode Diskusi 

Metode pembelajaran diskusi adalah proses pelibatan dua orang peserta atau lebih untuk 

berinteraksi saling bertukar pendapat, dan atau saling mempertahankan pendapat dalam 

pemecahan masalah sehingga didapatkan kesepakatan diantara mereka.  

3. Metode Demonstrasi 

Demonstrasi sebagai metode pembelajaran adalah bilamana seorang guru atau seorang 

demonstrator (orang luar yang sengaja diminta) atau seorang siswa memperlihatkan 

kepada seluruh kelas sesuatu proses.  

4. Metode Ceramah Plus 

Metode Pembelajaran Ceramah Plus adalah metode pengajaran yang menggunakan 

lebih dari satu metode, yakni metode ceramah yang dikombinasikan dengan metode 

lainnya. Ada tiga macam metode ceramah plus, diantaranya yaitu: 

a. Metode ceramah plus tanya jawab dan tugas 

b. Metode ceramah plus diskusi dan tugas 

c. Metode ceramah plus demonstrasi dan latihan (CPDL) 

5. Metode Resitasi 

Metode Pembelajaran Resitasi adalah suatu metode pengajaran dengan mengharuskan 

siswa membuat resume dengan kalimat sendiri. 

6. Metode Eksperimental 

Metode pembelajaran eksperimental adalah suatu cara pengelolaan pembelajaran di 

mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan 

sendiri suatu yang dipelajarinya. Dalam metode ini siswa diberi kesempatan untuk 

mengalami sendiri atau melakukan sendiri dengan mengikuti suatu proses, mengamati 

suatu obyek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri tentang 

obyek yang dipelajarinya. 

7. Metode Study Tour (Karya wisata) 

Metode study tour Study tour (karya wisata) adalah metode mengajar dengan mengajak 

peserta didik mengunjungi suatu objek guna memperluas pengetahuan dan selanjutnya 

peserta didik membuat laporan dan mendiskusikan serta membukukan hasil kunjungan 

tersebut dengan didampingi oleh pendidik. 

8. Metode Latihan Keterampilan 

Metode latihan keterampilan (drill method) adalah suatu metode mengajar dengan 

memberikan pelatihan keterampilan secara berulang kepada peserta didik, dan 
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mengajaknya langsung ketempat latihan keterampilan untuk melihat proses tujuan, 

fungsi, kegunaan dan manfaat sesuatu (misal: membuat tas dari mute).  

9. Metode Pengajaran Beregu 

Metode pembelajaran beregu adalah suatu metode mengajar dimana pendidiknya lebih 

dari satu orang yang masing-masing mempunyai tugas.Biasanya salah seorang pendidik 

ditunjuk sebagai kordinator.  

10. Peer Theaching Method 

Metode Peer Theaching sama juga dengan mengajar sesama teman, yaitu suatu metode 

mengajar yang dibantu oleh temannya sendiri. 

11. Metode Pemecahan Masalah (problem solving method) 

Metode problem solving (metode pemecahan masalah) bukan hanya sekadar metode 

mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam problem solving 

dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai 

pada menarik kesimpulan. 

12. Project Method 

Project Method adalah metode perancangan adalah suatu metode mengajar dengan 

meminta peserta didik merancang suatu proyek yang akan diteliti sebagai obyek kajian. 

13. Taileren Method 

Teileren Method yaitu suatu metode mengajar dengan menggunakan sebagian-

sebagian,misalnya ayat per ayat kemudian disambung lagi dengan ayat lainnya yang 

tentusaja berkaitan dengan masalahnya 

14. Metode Global (ganze method) 

Metode Global yaitu suatu metode mengajar dimana siswa disuruh membaca 

keseluruhan materi, kemudian siswa meresume apa yang dapat mereka serap atau ambil 

intisaridari materi tersebut. 

 Metode yang dipakai pada Kidz World ini menggunakan metode latihan 

keterampilan, sehingga anak akan menghasilkan suatu prakarya yang akan dapat 

membantu mereka dalam belajar dan pengalaman. 

2.3 Tinjauan Ruang Anak 

2.3.1 Karakteristik Ruang Anak 

 Dapat dilihat bahwa dunia anak tidak dapat dipisahkan dengan ruang. Peran ruang 

sangat penting terhadap perkembangan anak, tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsi 

untuk beraktivitas saja, tetapi juga meningkatkan daya kreativitas anak(Sari, 2005). Ruang 
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berperan penting dalam melatih kepekaan sosial dan daya imajinasi anak, yang merupakan 

bekal mereka kelak di masa depan. 

 Terdapat kekhususan unsur dan prinsip interior bagi anak sebagai pengguna utama, 

antara lain yaitu warna, tekstur, garis, dan lain sebagainya. Menurut Laksmiwati (2012), 

warna merupakan unsur yang biasanya paling menarik perhatian daripada unsur-unsur lain 

yang dapat ditangkap indera penglihatan dan skema warna yang sesuai untuk anak-anak 

yang memerlukan rangsangan dinamika yang tinggi, yaitu skema warna triadik (warna 

primer atau sekunder). Penggunaan dominasi pola garis lengkung lebih mencerminkan 

kesan ceria bagi anak-anak, sedangkan garis-garis diagonal lebih mencerminkan kesan 

dinamis bagi anak-anak. Skala (proporsi) ruangan harus diisi perabot serta aksen yang 

tepat dan sesuai, baik dengan ukuran ruangan, bentuk maupun penggunanya. 

2.3.2 Pengolahan Ruang Dalam untuk Anak 

 Ruang dalam merupakan bagian dari kegiatan anak dalam belajar melalui bermain. 

Setiap elemen ruang yang ada dapat memberikan manfaat tersendiri bagi anak-anak dalam 

membantu perkembangannya. Oleh karena itu pengolahan ruangnya harus berpedoman 

pada arsitektur sebagai dasar perancangan ruang anak.  

 Menurut Sari (2005), dalam melakukan segala aktivitas dalam ruang, anak 

membutuhkan rasa bebas, aman, nyaman dan rangsang. Bebas dalam arti anak-anak tidak 

menemukan kesulitan untuk beraktivitas di dalam sebuah ruang. Kebebasan ini penting 

agar anak merasa leluasa untuk beraktivitas dan mengekspresikan kreativitas dengan 

sepenuh hati mereka dan hal ini baik untuk perkembangan psikologisnya. Ruang harus 

dapat memberikan rasa aman kepada seorang anak ketika melakukan kegiatan. Dengan 

adanya rasa aman, seorang anak tidak akan merasa bahwa dirinya selalu berada dalam 

suasana yang menakutkan, menegangkan ketika mereka berada dalam ruangan tersebut.  

 Rasa nyaman mampu mengkondisikan seorang anak /untuk tetap beraktivitas 

selama dia mau dan mampu untuk melakukannya. Rasa nyaman yang dipengaruhi oleh 

pengolahan ruang berpengaruh kepada aspek psikologis anak. Seorang anak akan merasa 

terasing dan bosan apabila tidak merasakan kenyamanan ketika ia berada dalam ruangan. 

 Sedangkan  rangsang memiliki arti bahwa ruang hendaknya mampu hadir sebagai 

faktor eksternal yang dapat membantu proses perkembangan potensi anak melalui 

kegiatan-kegiatan kreatifnya. Rangsang ini memiliki arti juga bahwa sebuah ruang 

hendaknya mampu menjadi sumber gagasan, Imajinasi bagi anak-anak. Rangsang ini 

sangat penting peranannya sebagai  stimuli luar/eksternal sehingga membantu 
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produktivitas anak yang berguna bagi perkembangannya, baik fisik, rasio maupun 

kreativitasnya (Sari, 2004).  

 Aspek yang harus diolah dalam ruang dalam ialah lantai, dinding, plafon, aksesoris, 

perabot. Dengan pengolahan yang baik, ruangan menjadi sesuai dengan karakteristik anak-

anak sesuai dengan fungsi dan kegunaan. 

2.3.3 Sirkulasi 

 Sebelum memasuki sebuah ruang interior dari suatu bangunan, kita medekati pintu 

dari sebuah jalur. Hal ini merupakan tahap pertama dari suatu sistem sirkulasi, di mana kita 

dipersiapkan untuk melihat, mengalami, dan menggunakan ruang-ruang di dalam 

bangunan tersebut.  

 Terdapat tiga macam jenis sirkulasi penghubung pada rung(Dharma, 1998) yaitu 

sirkulasi yang melewati ruang, di mana integritas ruang tetap dipertahankan dengan 

konfigurasi jalan yang dinamis; sirkulasi yang menembus ruang, dapat menembus ruang 

menerus pada sumbunya, miring, atau sepanjang sisinya; dan sirkulasi yang berakhir dalam 

ruang. Sedangkan pola sirkulasi(Dharma, 1998) terdiri dari sirkulasi linier, radial, spiral, 

dan network.   

2.3.4 Desain Perabot 

 Setiap perabot yang terdapat di dalam ruang bermain dan belajar anak harus benar-

benar fungsional. Hal ini sangat penting dalam mendukung aktivitas anak. Oleh karena itu 

pengolahan dan pemilihan bahan perabot harus memperhatikan kebutuhan anak. Beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan perabot adalah ukuran perabot yang harus 

sesuai dengan dimensi anak. Perabot juga harus kokoh, perabot juga tidak boleh memiliki 

sisi dengan sudut yang tajam, selain itu perabot juga harus ringan agar anak dapat 

memindahkan dengan mudah, tempat penyimpanan kebutuhan anak juga sebaiknya rendah 

agar anak dapat dengan mudah menjangkaunya (Wahyuningtyas,2005). 

Tabel 2.13 Jenis dan ukuran perabot 

Jenis Perabot  Ukuran Anak-Anak 

Kursi 

 

30x30 cm, t=40  
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Meja 

 

60x35 cm, t=60 cm 

Lemari rak rendah 

 

40x75 cm, t=100cm 

Lemari rak tinggi 

 

40x75 cm, t=130 cm 

Lemari berlaci 

  

40x75 cm,t=70 cm 

Gawangan untuk 

membatik 

 

30x50 cm, t=50 cm  

Meja putar clay 

 

50x50 cm, t=70 cm 

 

 

 

Kompor membatik 

 

d= 20 cm, t= 30cm 
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Kompor untuk 

memasak 

 

 

60 x 90 cm , t= 85 cm 

 Sumber:https://www.google.co.id/search?q=lemari+anak&ie=utf-8&oe=utf-&aq=t&rls=org.mozilla 

en-US:official&client=firefox-a 

  

2.3.5 Tata Letak Perabot 

 Penataan perabot di dalam ruang bermain dan belajar anak harus dapat memberikan 

keleluasaan bagi anak, sehingga anak dapat bergerak dengan leluasa dan dengan penataan 

perabot yang baik anak dapat melakukan sosialisasi dengan teman sebayanya maupun 

dengan orang yang lebih dewasa dalam suatu kelompok atau antar individu. 

2.3.6 Unsur-unsur desain interior 

A. Garis 

 Garis bersifat menuntun mata, membangkitkan perasaan, menciptakan suasana 

ruang. Macam-macam garis antara lain garis vertikal, horisontal, lengkung, dan diagonal. 

 Menurut Hendraningsih(1980:4), anak-anak cenderung menyukai bentuk-bentuk 

halus dan bundar, sehingga unsur garis yang cocok diterapkan pada ruang anak adalah 

garis lengkung. Unsur garis lengkung dalam bentuk lingkar penuh dapat mengekspresikan 

suasana riang gembira (Laksmiwati, 2012). 

B. Bentuk 

 Bentuk terdiri dari tiga bentuk dasar, yaitu lurus(kubus, segi empat), 

bersudut(segitiga, piramid), dan lengkung(lingkarang, bola, silinder, kerucut). Bila terlalu 

banyak menggunakan bentuk yang sama akan terlihat kurang menarik dan 

membosankan(Laksmiwati, 2012). Untuk anak-anak, cenderung menyukai bentuk-bentuk 

halus dan bundar. 
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C. Motif 

 Motif terdiri dari ornamen-ornamen dua dimensi atau tiga dimensi yang disusun 

menjadi pola/ ragam. Motif dapat tercipta dari tekstur dan bentuk. 

 Menurut Wulanasari(2007), pengaplikasian motif yang permanen dapat dilakukan 

pada dinding ruang, misalnya dengan pemakaian wallpaper, sedangkan yang temporer 

dapat dilakukan pada aksesoris ruang, karpet, dan lain-lain. 

 Pola geometris yang kaya akan permainan garis lengkung akan menghasilkan 

bentuk ceria yang disinyalir mampu merangsang anak untuk lebih kreatif(Anonim, 2002). 

Safitri (2002) menjelaskan bahwa motif dengan corak yang besar dan warna yang unik 

akan memberikan kesan aktif, dinamis, dan sangat baik digunakan sebagai titik pandang. 

Berbeda dengan motif berpola kecil dengan warna netral, biasanya hanya menjadi latar 

belakang, namun penggunaan motif besar dapat membuat ruangan kecil menjadi semakin 

kecil dan motif kecil menyebabkan kesan ruangan menjadi semakin besar. Selanjutnya 

Safitri menjelaskan bahwa motif berpola kecil dengan warna natural sangat efektif 

digunakan untuk berbagai bentuk ruang, sedangkan motif bungan kecil-kecil akan 

memberi kesan luas, selain itu dapat emnyatukan elemen pada ruang. 

 Laksmiwati(2012:15) menegaskan untuk mengungkapkan petunjuk penggunaan 

motif dengan hasil yang baik, antara lain: 

- agar suatu motif kelihatan menonjol, sebaiknya ada latar belakang yang netral atau 

polos, 

- menggunakan motif yang sama untuk beberapa benda bisa dengan mudah menciptakan 

keharmonisan dan kesatuan, 

- dua macam motif dengan warna sama bisa dikombinasikan bila gaya dan skala 

proporsinya sama, atau motif yang sma tetapi dalam warna lain bisa dikombinasikan 

dalam suatu ruangan, 

- motif geometris bisa digabung dengan motif tumbuh-tumbuhan bila warnanya sama, 

warna yang dominan pada motif-motif tadi bisa digunakan pila pada bidang-bidang 

polos. 

D. Tekstur 

 Tekstur mempengaruhi berbagai kesan warna dan bahan. Tekstur yang diterapkan 

pada ruang anak sebaiknya tekstur halus karena lebih aman, tidak menyimpan debu, tidak 

menimbulkan alergi. Menurut Laksmiwati(2012), tekstur mempengaruhi warna. Tekstur 

halus dan licin membuat intensitas warna kelihatan lebih kuat sehingga tekstur halus dirasa 
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lebih cocok ditepatkan pada ruang bermain dan belajar anak, sebab anak-anak menyukai 

warna terang. 

E. Warna 

 Persepsi visual terutama bergantung kepada interpretasi otak terhadap suatu 

rangsangan yang diterima oleh mata. Warna menyebabkan otak bekerja sama dengan mata 

dalam membatasi dunia eksternal. Menurut penelitian, manusia mempunyai rasa yang lebih 

baik dalam visi dan lebih kuat dalam persepsi terhadap warna. Pengenalan bentuk 

merupakan proses perkembangan intelektual sedangkan warna merupakan proses intuisi. 

Eksperimen menunjukkan bahwa anak-anak apabila disuruh memilih objek yang sama 

antara warna dan bentuk, hampir selalu memilih objek yang berwarna. 

 Warna dapat juga menggambarkan perasaan psikologi seseorang, mencakup  

perasaan  takut,  ragu-ragu,  berani,  tenang,  dan lain-lain.  Warna  juga  sering  

difungsikan  sebagai  alat  untuk merekayasa  suatu  ruang,  sehingga  tampak  luas  atau  

sempit. Warna juga dipengaruhi oleh cahaya, baik cahaya alami maupun buatan. 

 Dalam menginterpretasikan hasil ekspresi seni anak-anak, para ahli menyimpulkan 

bahwa warna-warna cerah menunjukkan tendensi emosional yang tinggi. 

Definisi warna ada tiga, yaitu :  

1. Hue merupakan warna primer, sekunder, dan tersier.  

2. Value Warna  sebagai  pengungkapan  gelap  dan  terang,  dalam  hal ini warna 

selalu dikaitkan dengan keadaan gelap dan terang.  

3. Saturation Warna  sebagai  suhu, dalam hal  ini  setiap warna  selalu 

berhubungan  dengan  aspek  psikologis  yang  diterima  oleh seseorang apakah 

terasa dingin atau sebaliknya.   

 Pengaruh psikologis warna : 

- Kuning : bersifat ceria, menarik perhatian dan menggairahkan suasana  

- Merah : bersifat dinamis, agresif, berani, dan semangat. 

- Ungu : bersifat tenang, lembut, istirahat, mrung, duka, sendu dan anggun. 

- Biru  : bersifat sukses dan kebahagiaan. 

- Hijau : bersifat sejuk dan tenang 

- Coklat  : bersifat istirahat, hangat, gersang, alamiah, kesatria, suram, damai, 

tenang dan akrab. 

- Hitam : bersifat kersa, gelap, lambang duka cita dan berfungsi meninggikan 

kontras warna 
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- Abu-abu  : bersifat dingin, mendung tenaang, damai formal dan lembut. Dapat 

berkesan mematikan semangat jika tidak dikombinasikan dengan warna yang 

lebih hidup. 

- Putih : bersifat menggairahkan dan menurunkan kontras warna. Lambang 

kesederhaan, kesucian, kebersihan dan kehampaan. 

 Warna dibedakan menjadi dua golongan menurut Maitland Graves(dalam 

Darmaprawira) dari bukunya yang berjudul The Art of Colour and Design, yaitu: 

1. Warna panas/ hangat adalah warna keluarga kuning, jingga merah. Yang memiliki 

sifat positif, agresif, aktif, merangsang, segar, dan menyenangkan. Warna hangat 

apabila digunakan dalam ruangan akan terasa seolah-olah maju mendekat dan 

memberikan kesan yang lebih pendek. 

2. Warna dingin/ sejuk adalah warna dari keluarga hijau, biru, ungu. Yang memiliki 

sifat negative, mundur, tenang, tersisih, aman, tenang. Warna dingin apabila 

digunakan dalam ruangan akan memberikan ilusi jarak, terasa tenggelam atau 

mundur. 

 Bagi anak-anak warna panas lebih merangsang indra mata mereka daripada warna 

dingin, warna panas mampu memberikan kecenderungan untuk aktivitas yang langsung 

keluar dan mengambil peranan. Pada umumnya anak-anak cenderng menyukai warna-

warna terang dengan kontras tinggi. 

  Skema warna dapat digunakan untuk membantu perencanaan tata uang dalam yang 

sesuai dengan tema ceria dan dinamis, antara lain: 

 Skema warna triadik 

Memakai 3 warna primer atau sekunder, atau 3 warna dalam lingkaran warna yang 

membentuk segitiga samasisi. Dengan warna intensitas tinggi terjadi kontras yang 

tinggi, sehingga dibatasi pada unsur desain yang lainnya. Bila ingin menengahi kontras, 

dapat emmainkan nada-nada warnanya. 

 Skema warna komplementer 

Terbentuk dari 2 warna saling berhadapan(berkomplemen), misalnya: merah-hijau; 

jingga-biru. Nilai kontras tinggi, pada warna dengan intensitas tinggi. Permainan nada 

dapat menengahi kontras. 

 Skema warna komplementer terbelah 

Terbentuk dari 1 warna yang dipadukan dengan 2 warna yang mengapit warna 

komplemennya. 
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 Skema warna komplementer ganda 

Terbentuk dari 2 warna yang bergandengan dipadukan dengan warna komplemen dari 

masing-masing warna tersebut. 

 Skema warna analogus loncat 1 dengan kontras 

Terbentuk dari 3 warna dengan posisi selang satu warna yang berdekatan dan dengan 

kontras di depan warna analogus yang terpilih. 

G. Bahan 

 Bahan merupakan unsur pertama pembentuk ruang, sehingga pemilihannya harus 

mempertimbangkan fungsi ruang, kesan, gaya, dan tema. Anak-anak sebagai pengguna 

utama sehingga ruang harus menggunakan bahan-bahan yang aman, tidak beracun, tidak 

mudah menghapus, tidak menimbulkan api, awet, mudah dibersihkan, lembut, ringan, 

bersih, kedap suara, tidak licin, tidak berisik, tahan kotor, tahan goresan, pemeliharaannya 

mudah, kedap air, lentur(Handojo, 2003) 

 Bahan pada interior terbagi menjadi lantai, dinding, plafon, dan material. 

H. Ruang 

 Ruang sebagai salah satu unsur interior menjadi wadah dari objek-objek yang 

adanya dapat dirasakan secara subjektif, dapat dibatasi oleh garis, bidang, maupun elemen 

alam. Hubungan manusia dengan ruang dibagi menjadi dua yaitu hubungan 

dimensional(antropometri) dan hubungan psikologi dan emosional(proxemic). 

Elemen pembentuk ruang 

 Tinjauan tentang elemen pembentuk ruang terdiri dari lantai, dinding, plafon 

1. Lantai 

 Lantai adalah elemen pembentuk ruang yang berupa bidang datar yang dijadikan 

alas dari ruang di mana semua aktivitas manusia dilakukan di atasnya. 

2. Dinding 

 Dinding berperan sebagai unsur penyekat/ pembagi ruang maupun sebagai unsur 

dekoratif. 

3. Plafon 

 Penggunaan warna terang pada plafon memberikan kesan tinggi dan ringan, 

sedangkan warna gelap berkesan rendah dan menekan. Kesan memanjang atau 

memendek diperoleh dengan warna kontras(Suptandar, 1999) 
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Gambar: 2.1 
Skema warna yang 
sesuai untuk 
digunakan dengan 
tema ceria dan dinamis 

KIDZ WORLD DI BATU 

Dosen Pembimbing: 
Ir. Triandi Laksmiwati 

Ir. Damayanti Asikin, MT. 

Skema warna triadik 
Contoh warna yang digunakan: 
orange, hijau, ungu. 

Skema warna komplementer 
Contoh warna yang digunakan: 
kuning orange dan biru ungu 

Skema warna lomplementer ganda 
Contoh warna yang digunakan: 
kuning, orange kuning, ungu biru, 
dan ungu. 

Skema warna komplementer terbelah 
Contoh warna yang digunakan: kuning 
orange, merah orange, biru. 

Skema warna analogus locat 
satu dengan kontras 
Contoh warna yang digunakan: 
orange, kuning, hijau, dan ungu 
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I. Pencahayaan 

 Pencahayaan sangat penting dalam suatu ruang, dengan penerangan yang baik, 

aktivitas di dalamnya dapat terjadi dengan baik, sehingga pengguna dapat beraktivitas 

dengan bebas tanpa rasa takut. Pencahayaan dibagi menjadi dua yaitu pencahayaan alami, 

dan pencahayaan buatan. 

J. Penghawaan 

 Penghawaan merupakan salah satu faktor kenyamanan yang secara langsung dapat 

dirasakan oleh pengguna ruang. Manusia akan merasa tidak nyaman apabila berada di 

dalam ruang yang terlalu panas maupun terlalu dingin. Titik kenyamanan manusia berkisar 

22C sampai dengan 24C. Pencapaian penghawaan yang baik harus didukung dengan 

adanya ventilasi yang baik dan optimal. Keadaan tersebut akan mempengaruhi bentuk 

visual elemen interior(Pile, 1990)  

K. Akustik 

 Bunyi disebabkan aktifitas objek pendengaran yang ebrsifat aktif. Anak-anak dapat 

belajar melalui suara-suara dari alam(air, hewan, gerak daun, dll), kegiatan mekanis (radio, 

musik). Bunyi-bunyian baik yang bersifat alami maupun mekanis dapat membantu anak 

untuk belajar. Hal yang perlu diperhatikan ialah bagaimana mengatur bunyi tersebut dalam 

intensitas yang sesuai dengan batas yang cukup sehingga tidak menimbulkan kebisingan. 

2.3.7 Prinsip-prinsip desain interior 

A. Harmoni 

 Harmoni merupakan peleburan atau menyatunya unsur-unsur dan prinsip dalam 

desain sehingga terasa sebagai kesatuan yang utuh. 

B. Proporsi 

 Proporsi adalah hubungan antara bagian dari suatu desain, serta bagian dengan 

keseluruhan. Ukuran dan bentuk ruang turut menentukan jumlah dan ukuran perabot di 

dalamnya. Jangan sampai perabot menjadi tidak berarti atau tenggelam, sangat diperlukan 

kepekaan terhadap skala. 

C. Keseimbangan 

 Keseimbangan adalah kepekaan terhadap keteraturan dan keseimbangan yang 

menciptakan ketenangan. Bobot visual perabot dan benda di dalam ruangan ditentukan 

oleh ukuran, bentuk, warna, dan teksturnya. 

 

 

 



35 
 

D. Irama 

 Irama dalam ruangan menuntun mata agar bergerak dari satu benda ke benda yang 

lain. Irama dapat dicapai melalui garis yang tidak terputus, perulangan, gradasi, radiasi, 

dan pergantian. 

E. Titik berat 

 Titik berat atau titik pusat dapat dicapai melalui perulangan, ukuran, kontras, 

susunan, dan hal yang tak terduga. 

2.3.8 Aksesoris 

 Aksesoris adalah hiasan-hiasan yang ada di dalam ruang, seperti guci, pot bungan, 

vas bunga, asbak. Fungsinya yaitu sebagai penunjang estetika dan pusat perhatian. Hal-hal 

pokok dalam mengatur tata letak aksesoris yaitu pemnentuan lokasi, prinsip-prinsip dasar 

desain, sudut pandang manusia sebesar 27 derajat, dan kondisi ruang sperti letak pintu, 

jendela, dan tata letak perabot. 

2.4 Pengolahan Ruang Luar 

 Ruang luar pada umunya mempunyai fungsi secara langsung dan tidak langsung. 

Secara langsung ruang luar menjadi ruang bermain peran anak dan plasa, secara tidak 

langsung ruang luar menjadi fasilitas pendukung seperti fasilitas parkir dan ruang hijau. 

 Menurut Ashihara (1983) kesan meruang dapat dicapai bila tinggi dinding melebihi 

tinggi manusia dan memutuskan pandangan yang menerus dari lantai. Dinding rendah 

terutama hanya digunakan untuk membagi suatu daerah dan tidak menimbulkan 

kesan”enclosure”. Dinding-dinding rendah hanya efektif apabila digunakan sebagai pagar 

di sepanjang lantai yang ditinggikan, pemberi arah gerakan, ataupun untuk membatasi 

semak-semak. Bila tinggi dinding lebih dari tinggi manusia, ia akan memberi kesan 

meruang dan pembukaan dengan arah vertikal akan menjadi penting. 

2.4.1 Sirkulasi 

 Sirkulasi pada fasilitas bermain anak harus jelas sehingga tidak membingungkan 

anak, memiliki pengarah yang jelas, sedikit mempunyai halangan agar anak tertarik untuk 

mencoba tantangan. Selain itu sirkulasi jelas sehingga tidak terjadi cross sirculation. 

2.4.2 Tata Massa 

 Pengelompokan massa yang berisi fasilitas bermain sebagai fasilitas utama dengan 

fasilitas penunjang yang lainnya terbagi dengan jelas. Pembagian ini dapat menggunakan 

pola cluster sesuai dengan pengelompokan fungsi dan jenisnya. 
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2.4.3 Vegetasi 

 Vegetasi merupakan hal terpenting dalam suatu bangunan, vegetasi memiliki 

berbagai fungsi dan peranan(Ried, 2001) antara lain yaitu sebagai penyegar udara, 

menyerap air hujan, sebagai pelembut arsitektur bangunan. Beberapa jenis vegetasi yang 

dapat dimanfaatkan yaitu vegetasi dengan kegunaan sebagai tanaman peneduh dapat 

digunakan tanaman pinus atau bungur, kembang sepatu atau petrea volubilis sebagai 

barrier, akasia dan palem raja dapat digunakan sebagai peneduh dan pengarah, dan 

tanaman penutup tanah dapat menggunakan tanaman krokot atau rumput jepang. 

2.5 Bentuk dan Fasade Bangunan 

2.5.1 Karakter Bangunan 

 Fasade merupakan elemen arsitektur yang mampu menggambarkan fungsi dan 

makna suatu bangunan. Menurut Krier(2001), suatu fasade dapat bercerita mengenai 

penghuni suatu bangunan, memberikan identitas kolektif sebagai suatu komuinitas bagi 

mereka, dan pada akhirnya merupakan representasi komunitas tersebut dalam publik. 

 Fasade atau tampilan bangunan memiliki arti bagian depan atau pelingkup eksterior 

bangunan. Pada bagian depan bangunan sifatnya lebih representativ, sehingga dapat 

memberikan kesan kepada publik yang melihatnya. 

 Karakter yang ditampilakan oleh sebuah bangunan disesuaikan dengan kegiatan 

dan fungsi yang diwadahi di dalamnya. Karakter suatu bangunan ditampilkan melalui 

bentuk dan tampilan bangunan yang memberikan makna tersendiri, yaitu: 

1. Menciptakan identitas dan pengenalan. 

2. Mencerminkan fungsi dari bangunan itu sendiri. 

3. Menciptakan daya tarik agar anak tertarik untuk memasuki dan beraktifitas di 

dalamnya. 

 Agar dapat memenuhi fungsi penampilan bangunan harus mempertimbangkan 

fungsi dan pelaku di dalam bangunan di mana anak-anak sebagai pelaku utama. Beberapa 

sifat dasar anak yang dapat dijadikan dasar untuk penampilan bangunan adalah sifat anak 

yang selalu aktif, dinamis, dan bervariasi (Wahyuningtyas, 2005). 

2.5.2 Skala 

 Skala yang dimaksud yaitu ukuran tinggi, lebar, volume dari keseluruhan lokasi, 

bangunan, dan bagian bangunan(jendela, pintu, kolom, atap, dan tangga). Ukuran tersebut 

disesuaikan dengan dimensi manusia di dalamnya(Olds, 2000). 
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2.5.3 Bentuk Bangunan 

 Anak-anak sangat menyukasi bentuk-bentuk atau benda yang mudah dikenal 

karena mereka suka membandingkan suatu bentuk dengan bentuk yang sudah mereka 

kenal sebelumnya. Bentuk bangunan yang sederhana dan geometris serta memasukkan 

unsur dunia anak akan lebih disukai anak daripada bentukan yang rumit (Handayani, 

1990). 

2.5.4 Sudut-sudut Halus 

 Bangunan yang ramah biasanya memiliki sudut-sudut halus. Sudut halus dapat 

terbentuk oleh tatanan ruang luar dalam berbagai variasi bentuk dan ukuran yang dapat 

memperhalus dimensi bangunan. 

2.5.5 Material Bangunan 

 Material bangunan yang diolah menjadi hiasan arsitektural pada level jangkauan 

mata anak-anak dapat mengurangi skala bangunan yang besar. Material yang digunakan 

pada bangunan harus aman bagi anak, yaitu elemen dekorasi sebagai hiasan arsitektural 

yang permukaannya halus, tidak kasar, atau tajam. 
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2.6 Kerangka Teori 

 

 


