
BAB1  

PENDAHULUAN 

1.1Latar Belakang Proyek 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pendidikan yang 

memberikan pengasuhan, perawatan dan  pelayanan kepada anak usia 

lahir sampai enam tahun. yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki sekolah dasar 

dan kehidupan tahap berikutnya. 

Konsep keilmuan PAUD bersifat isomorfis, artinya kerangka 

keilmuan PAUD dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan 

gabungan dari beberapa . Diantaranya : pisikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu 

pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan, dan gizi serta neuro-

sains atau ilmu tentang perkembangan otak manusia ( yuliani konsep 

Dasarpendidikan Usia Dini , 2009: 10).  

Berdasarkan tinjauan secara pisikologi dan ilmu pendidikan, masa 

usia dini merupakan masa peletakan dasar atau fondasi awal bagi 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Apa yang di terima anak pada 

masa usia dini, apakah itu makanan, minuman, serta stimulasi dari 

lingkungannya memberikan kontribusi yang sangat besar pada 

pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa itu dan berpengaruh 

besar terhadap pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.  



Usia dini (0-6 tahun) merupakan masa perkembangan dan 

pertumbuhan yang sangat menentukan bagi anak dimasa depannya atau 

disebut juga masa keemasan (the golden age) sekaligus periode yang 

sangat kritis yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan 

anak selanjutnya. 

Mengapa Paud penting? 

Secara umum tujuan pendidikan anak usia dini ialah meberikan 

stimukasi atau rangsangan bagi perkembangan potensi anak agar 

menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlakmulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, 

percaya diri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. Dalam hal ini posisi pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

berbangsa dan bernegara, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia (Puskur, Depdiknas:2007). 

 Senada dengan tujuan di atas bahwa tujuan anak usia dini ialah 

memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan 

menyeluruh sesuai dengan norma dan niali-nilai kehidupan yang dianut. 

Melalui PAUD,anak diharapkan dapat mengembangkan segenap potensi 

yang dimilikinya-intelektual (kognitif), social, emosi, dan fisik-motorik.  



 Tujuan pendidikan anak usia dini yang lebih ekstrim yang 

menyatakan bahwa tujuan PAUD adalah untuk mengembangkan seluruh 

potensi anak (The Whole Chaild). Agar kelak dapat berfungsi sebagai 

manusia yang utuh sesuai falsafah suatu bangsa.  

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara 

praktis tujuan pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut: 

a. Kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut  

b. Mengurangi angka pengulang kelas  

c. Mengurangi angka putus sekolah (DO) 

d. Menpercepat pencapaian wajib belajar pendidikan dasar Sembilan 

tahun 

e. Menyelamatkan anak dari kelalaian didikan wanita karir dan ibu 

berpendidikan rendah 

f. Meningkatkan mutu pendidikan  

g. Mengurangi angka buta huruf muda 

h. Memperbaiki derajat kesehatan dam gizi anak usia dini 

i. Meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) 

Kegiatan pembelajaran peserta didik PAUD dan TK  sebagian 

besar berlangsung di lingkungan sekolah. Untuk mendukung hal itu, 

diperlukan lingkungan fisik sekolah yang kondusif guna mendukung 

kegiatan belajar mereka. Bangunan PAUD dan Taman Kanak-kanak (TK) 

merupakan lingkungan fisik sekolah yang ada disekitar siswa. Desain 

bangunan PAUD dan Taman Kanak-kanak (TK) di Indonesia umumnya 



identik dengan sebuah bangunan dengan tembok-tembok yang menjulang 

serta tersusun secara paralel. Begitu juga dengan ruangan kelas yang 

biasanya didesain konvensional dengan tampilan yang monoton dan 

formal.  

Lingkungan kelas terutama ruangan kelas, dapat merangsang 

pertumbuhan dan otak anak dalam melakukan kegiatan yang dapat 

menunjang proses belajar mengajar. Oleh karena itu, ruangan yang 

tenang dan nyaman sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. 

Namun di ruang kelas dengan desain konvensional seringkali membuat 

siswa bosan dan  kurang nyaman berada di dalamnya. Hal ini dikarenakan 

siswa berada di lingkungan kelas yang sama dalam waktu yang relatif 

lama, monoton dan tidak menarik. 

Karena kurangnya wadah pendidikan yang layak di Indonesia, 

maka pemilik bermaksud untuk membangun sebuah sekolahan yang di 

khususkan untuk menampung anak-anak agar dapat bersekolah dengan 

layak.   

Dilatar belakangi oleh fenomena bahwa ruangan kelas sebagai 

lingkungan fisik sekolah yang dapat mempengaruhi perilaku siswa 

terutama pada motivasi belajar, serta pendapat orang tua mengenai 

perbedaan sekolah alam dengan sekolah pada umumnya. Selain itu 

kesibukan orang tua yang harus bekerja dan kebingungan mengasuh atau 

mendidik anak, Maka kajian yang akan dikaji dalam skripsi ini  yaitu 

mengenai  Sekolah Pendidikan Anak Usia  Dini(PAUD) dan taman kanak-



kanak (TK) dengan sistim moving class yang merangkap dengan Tempat 

Penitipan anak (TPA).  Aspek desain yang akan dikaji yaitu dari segi 

bentuk atau wujud ruangan kelas Sekolah Alam di Demak. 

1.1.1. Ketertarikan (interest) 

Ketertarikan pada dunia pendidikan dan kualitas anak anak 

anak bangsa. Konsep Sekolah alam dengan fasilitas yang lengkap 

dan siapa pun dapat bersekolah sekalipun masyarakat menengah 

kebawah yang akan direncanakan akan mewarnai dan 

meningkatkan potensi kabupaten demak tersebut. 

1.1.2. Kepentingan (urgency) 

Berkembangnya kabupaten Demak menjadikan tuntutan 

fasilitas Pendidikan yang semakin lebih baik dan lebih layak, guna 

meningkatkan kreatifitas anak bangsa.  

1.1.3. Kebutuhan (need) 

Memenuhi kebutuhan wadah pendidikan yang berkualitas 

unntuk masyarakat, terutama pada masyarakat menengah 

kebawah. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan ibu ibu yang 

bekerja yang dapat menitipkan anaknyapada tempat yang lebih 

baik dan aman. Dan juga untuk memenuhi peluang Kualitas 

pendidikan di Kabupaten Demak, mengingat Demak  sekarang 

sudah menjadi kota yang berkembang. 



1.1.4 Keterkaitan (relevancy) 

Terkait dengan kurang nya fasilitas bangunan pendidikan yang 

layak dan berkualitas di daerah Demak Hal ini dapat dijadikan 

sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutaa 

pada kota itu sendiri dan dapat dijadikan sarana investasi 

pendidikan pada anak yang menjajikan karena cara belajar yang 

berbeda yang lebih fariatif. Dan diharapkan mampu memberikan 

berbagai manfaat bagi banyak pihak, antara lain :  

 Pemerintah dan Masyarakat 

Dengan adanya pembangunan sekolah Alam PAUD dan 

TK maka akan membantu tingkat kualitas SDM, mengurangi 

tingkat kebodohan, karena dari dini anak di didik kreatif dan 

imajinatif.  

 Anak  

 Dengan adanya pembangunan sekolah Alam PAUD dan 

TK maka akan membantu anak pada kebutuhan 

perkembangannya, dengan begitu anak akan lebih siap 

untuk menghadapi fase selanjutnya.  

 Orang Tua  



Dengan adanya pembangunan sekolah Alam PAUD dan TK 

maka akan membantu Orang Tua untk lebih mudah 

mendidik anak.dan mengasuh anak. 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

Tujuan Dalam proses pembangunan Sekolah Alam Paud dan 

Taman Kanak-Kanak (TK) dengan system moving class. merangkap 

dengan Tempat Penitipan Anak (TPA) bertujuan utama membangun 

Dalam proses pembangunan Sekolah Alam Paud dan Taman Kanak-

Kanak (TK) dengan system moving class. merangkap dengan Tempat 

Penitipan Anak (TPA) bertujuan utama membangun sebuah sekolah yang 

layak dan terpenuhi semua fasilitasnya. Dengan konsep yang berbeda 

yaitu berkonsep alam tradisional.  

Sasaran pada pembangunan sekolah ini adalah anak-anak, yaitu 

anak-anak sejak lahir sampai usia enam tahun dan para orang tua. 

Karena orang tua adalah yang paling  menentukan untuk memasukkan 

anaknya untuk bisa bersekolah di sekolah alam tersebut.   

 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam mendesain Sekolah Alam PAUD dan TK di 

kabupaten Demak adalah sebagai berikut :  

1.3.1. Deskripsi Proyek 



secara umum dan khusus mengenai sekolah Alam PAUD dan 

TK  menyangkut terminology, pelaku pada Sekolah Alam, aktivitas 

Kegiatan, kebutuhan Ruang  akan fasilitas yang mendukung, 

standart, dan spesifikasi yang harus dipenuhi, sebagai Sekolah 

Alam untuk Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak – Kanak. 

serta permasalahan desain pada proyek tersebut.  

1.3.2. Analisa Program Arsitektur  

terdiri dari analisa pendekatan arsitektur perilaku (studi aktivitas 

dan studi fasilitas) pada proyek Sekolah Alam PAUD dan TK di 

kabupaten Demak ,  analisa terhadap pendekatan sistem 

bangunannya yang terdiri dari  studi sistem struktur dan enclosure, 

studi sistem utilitas, studi pemanfaatan teknologi, analisa konteks 

lingkungan, analisa pemilihan lokasi dan analisa pemilihan tapak 

terhadap alternative-alternatif yang ada. 

1.3.3. Program Arsitektur 

Pada Program Arsitektur yaitu kesimpulan dari analisis-analisis yang 

telah dilakukan yang terdiri dari : Konsep Program, Tujuan 

Perancangan, Faktor penentu dan Persyaratan Perancangan dan 

Program Arsitektur ( program kegiatan, program sistem struktur, 

program sistem utilitas). 

 

 



1.3.4. Kajian Teori 

 

Kajian Teori  merupkan penekanan Tema Desain dan 

Permasalahan Dominan merupakan uraian dari interpretasi dan 

elaborasi teori, studi preseden, dan kemungkinan penerapan teori 

1.4. Metoda Pembahasan 

 1.4.1. Metoda Pengumpulan Data 

pengertian metode pengumpulan data menurut ahli metode 

pengumpulan data berupa suatu pernyataan (statement) tentang sifat, 

keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai 

tujuan penelitian  

Sumber Data Dan Metode Pengumpulan Data: 

Ada dua sumber data dan metode pengumpulan data, dua hal tersebut 

yaitu : 

1.   Data Primer 

Data Primer merupakan data yang di peroleh dari tangan 

pertama,Data penelitian yang diperoleh sendiri melalui : 

 Meninjau Lokasi  

 Survey 

http://belajarpsikologi.com/metode-pengumpulan-data/


 Wawancara, Observasi, Tes, 

 Kuesioner (Daftar Pertanyaan) 

 Pengukuran Fisik 

 Dokumentasi  

2.   Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari sumber kedua, melalui data yang telah di teliti 

dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian.  sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, 

catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat dari data sekunder 

adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan 

permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi 

data primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Jika 

informasi telah ada, pengeluaran uang dan pengorbanan waktu dapat 

dihindari dengan menggunakan data sekunder. Manfaat lain dari data 

sekunder adalah bahwa seorang peneliti mampu memperoleh informasi 

lain selain informasi utama. Data Skunder dapat diperoleh melalui : 

 Studi kepustakaan  

 Jurnal 

 Buku  

 Internet  



 Koran / majalah  

 1.4.2. Metoda Penyusunan dan Analisa 

Analisis merupakan sebuah proses berkelanjutan dalam penelitian, 

dengan analisis awal menginformasikan data yang kemudian 

dikumpulkan. Metoda yang digunakan dalam penyusunan dan analisa 

pada proyek ini ada 2 metode, yaitu :  

a. Metoda Induktif  

Metoda Induktif merupakan pengumpulan data dan analisis yang 

didapat melalui hasil wawancara, survey di lapangan, dan hasil dari 

dokumentasi pribadi dari proyek-proyek yang sama. Dengan 

maksud untuk mendapatkan fakta yang nyata di lapangan. Data 

yang di dapat tersebut, akan dirangkum sebagai dasar 

pemrograman perancangan.  

b. Metoda Deduktif  

Sedangkan pada metode deduktif merupakan cara pengumpulan 

data dan analisis dengan cara mencari data-data yang sudah ada. 

Seperti data dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, maupun data dari 

internet. Data-data ini akan di kembangkan untuk memperkuat hasil 

analisa lewat teori-teori yng di dapat dari studi literature.  

 Ketika peneliti sudah selesai dalam mengumpulkan data, maka langkah 

berikutnya ialah menyusun dan menganalisis data yang dtelah diperoleh. 

Proses mengatur  metode analisis dan penyusunan, yaitu dengan cara  



 Editing 

Editing adalah pemeriksaan atau koerksi data yg telah 

dikumpulkan. Editing dilakukan karena kemungkinan data yang 

masuk (raw data) tdk memenuhi syarat atau tdk sesuai dgn 

kebutuhan. 

 Coding 

Koding dilakukan utk menyederhanakan data, yaitu dengan 

memberi simbol angka pada setiap jawaban atau suatu cara 

mengklasifikasi jawaban responden menurut macamnya dgn cara 

menandai jawaban dgn kode tertentu. 

 Tabulasi 

Tabulasi adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel 

dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan 

kebutuhan analisis. 

Dalam memilih metode analisis perlu dipertimbangkan: 

• Kecocokan/kesesuaian metode. 

• Kecepatan/kemudahan. 

• Kepraktisan / fleksibel. 

Cara menentukan metode analisis yang akan digunakan: 

• Menetapkan tujuan. 

• Jenis metode. 

• Kemungkinan penggunaan metode. 

• Pemilihan metode alternative. 



Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam memilih metode 

analisis adalah: 

• Apakah analisis dilakukan untuk 1 sampel, jarang atau sering dengan 

contoh yang sama. 

• Berapa lama waktu yang diperlukan. 

• Apa jenis matriks sampel yang dianalisis. 

• Berapa tingkat ketelitian yang diharapkan. 

• Apa ada badan khusus atau persyaratan peraturan, batas tindakan, atau 

batas pelaporan. 

• Apakah diperlukan prosedur yang mampu menseleksi,mendeteksi, dan 

identifikasi untuk campuran. 

1.4.3 Metoda Penyusunan dan Analisa 

 Metode penyusunan dan analisa yang akan dilakukan melalui studi 

banding/ komparasi pada kasus sejenis. ( bisa di dapatkan melalui 

wawancara, dokumentasi data,survey di lapangan, atau mencari data 

lewat buku/internet yang nantinya data tersebut akan di kembangkan 

untuk memperkuat hasil analisa )  Dari hal itu akan muncul gagasan-

gagasan serta kebutuhan didalam perancangan desain pada Sekolah 

Alam PAUD dan TK di kabupaten Demak. Setelah itu akan dianalisis 

yang kemudian akan dibuat data, analisa dan asumsi yang mendukung. 

 1.4.4.Metoda pemrograman 

Metode yang digunakan untuk penyusunan Pemrograman berupa Metode 

Penelusuran Masalah (Metoda Problem Seeking) yang ada pada proyek 



tersebut. yaitu penelusuran inti masalah untuk dicari penyelesaian dari 

masalah tersebut. 

 Metoda Pemrograman meliputi mengumpulan masalah yang 

kemudian dicari masalah intinya. Dari hal itu dilakukan analisa terhadap 

masalah inti berdasarkan studi banding yang telah dilakukan yang 

kemudian digabungkan dengan asumsi dan literature lain yang telah 

ditemukanuntuk dicari penyelesaian masalah secara arsitektural. 

 1.4.5.Metoda Perancangan Arsitektur 

Metode Perancangan Arsitektur meliputi konsep, rancangan skematik, 

pengembangan rancangan, pembuatan detail dan presentasi. 

 Penekanan pada Metoda Perancangan Arsitektur yang dilakukan 

berdasarkan pada Arsitektur Berwawasan Perilaku yaitu suatu Arsitektur 

yang manusiawi, yang mampu memahami dan mewadahi perilaku-

perilaku manusia (terutama Pada Anak Usia Dini)  yang ditangkap dari 

berbagai macam perilaku, baik itu perilaku pencipta, pemakai, pengamat 

juga perilaku alam sekitarnya (Y.B Mangun Wijaya;Wastu Citra,1992) 

 

1..5. Sistematika Pembahasan 

BAB I :Pendahuluan  

Pada bab ini Berisi latar belakang proyek, , pengantar tentang Sekolah 

Alam Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak sasaran 



proyek dan tujuan, manfaat proyek, metodepembahasan, dan 

sistematika penyajian.  

BAB II: Tinjauan Proyek 

Tinjauan proyek berisikan Tinjauan Umum (gambaran umum tentang 

proyek) Tinjauan Khusus (terminologi,spesifikasi, dan persyaratan 

desain.halhalyang menyangkut tentang arsitektur, bangunan dan 

lingkungan, deskripsi kota, studi banding proyek sejenis) , Kesimpulan 

Batasan dan anggapan yang kuat dan memadai. 

BAB III: Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Pada bab ini membahas mengenai Analisa Pendekatan Arsitektur 

(studi aktifitas, dan Studi fasilitas), lalu membahas mengenai Analisa 

pendekatan Sistem bangunan (studi tentang system struktur,utilitas, 

dan juga pemanfaatan teknologi pada proyek  Sekolah Alam 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak), serta Analisa 

Konteks Lingkungan (yang membahas mengenai analisa pemilihan 

lokasi tapak dan analisa tapak)  

BAB IV : Program Arsitektur 

Membahas mengenai Konsepprogram, Tujuan Perancangan pada 

Sekolah Alam PAUD dan TK, factor penentu perancangannya serta 

faktorpersyaratannya.  

BAB V : Kajian Teori 



Berisi tentang kajian teori Penekanan Desainyang berkaitan dengan 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak 
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