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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang penduduknya 

sebagian terdapat kalangan remaja. Menurut Gubernur Jawa Barat yaitu Ahmad 

Heryawan mengatakan, 86 persen waktu remaja kebanyakan menghabiskan waktu diluar 

sekolah atau rumah, hanya 14 persen waktu remaja digunakan untuk kegiatan disekolah. 

Dengan jumlah waktu senggang yang cukup lama, disarankan untuk membentuk 

berbagai kegiatan yang bermanfaat dan bersifat rekreaktif bagi remaja khususnya remaja 

Kota Semarang. 

(https://news.okezone.com/read/2011/10/17/373/516468/86-waktu-generasi-muda-
dihabiskan-di-luar-sekolah ). 
  

Masa perkembangan remaja merupakan masa peralihan pertumbuhan dari anak-

anak hingga dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek dan fungsi untuk 

memasuki masa dewasa. Remaja yang sedang dalam masa tumbuh kembang memiliki 

potensi untuk menumbuh kembangkan kreatifitas. Kegiatan-kegiatan yang menampung 

kreatifitas sangat diperlukan agar remaja lebih produktif. Kegiatan yang banyak digemari 

oleh remaja diantaranya hiburan, rekreasi, olahraga, pengembangan bakat dan seni.  

Sebagian besar remaja Kota Semarang di era sekarang mengikuti perkembangan 

hiburan dan rekreasi yang semakin berkembang diberbagai bidang dan menghasilkan 

sebuah prestasi yang membanggakan berkat mengasah bakat yang mereka miliki. Tetapi 

dengan berkembangnya bakat yang tumbuh dalam remaja tidak seimbang dengan 
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penyediaan fasilitas yang cukup mewadahi untuk menampung kegiatan mereka. Fasilitas 

yang sudah tersedia saat ini keberadaannya kurang mewadahi atau fasilitas yang 

tersedia memisah satu dengan yang lainnya. 

Dengan demikian, sangat diperlukan sebuah fasilitas yang dapat menampung dan 

mewadahi remaja khususnya remaja Kota Semarang untuk mengembangkan kreatifitas 

dan bakat yang mereka miliki untuk membantu remaja Kota Semarang lebih melakukan 

kegiatan yang positif. Dengan adanya Gelanggang Remaja di Semarang sangat 

dibutuhkan sebagai fasilitas baru untuk menampung kegiatan remaja Kota Semarang 

menjadi fasilitas yang bermanfaat dalam menumbuh kembangkan kreatifitas remaja di 

Semarang. 

1.2. Tujuan dan sasaran pembahasan 

1.2.1 Tujuan  

Menciptakan sebuah fasilitas baru berupa Gelanggang Remaja di 

Semarang yang dapat menampung kegiatan baik dibidang olahraga 

ataupun seni guna menumbuh kembangkan bakat dan minat remaja di 

Semarang. 

 1.2.2 Sasaran 

Sasaran ditunjukkan kepada remaja khususnya Kota Semarang yang ingin 

melakukan berbagai kegiatan dan aktifitas untuk penyaluran minat dan 

bakat di bidang olahraga dan seni budaya.  

1.3. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam Gelanggang Remaja di Semarang yaitu membahas 

tentang bangunan gelanggang remaja yang terdapat berbagai fasilitas yang menunjang 
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dari bidang kegiatan olahraga, seni dan rekreasi yang menjadi satu tempat, membahas 

tentang kegiatan pelaku, kebutuhan ruang dari aktifitas dan besaran ruang yang sesuai 

dengan persyaratan standar, membahas tentang bagaimana program arsitektural 

mengenai studi utilitas, sistem struktur, citra arsitektural. 

1.4. Metoda Pembahasan 

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Landasan Teori dan Program ini 

yaitu : 

1.4.1 Pengumpulan data primer 

 Observasi 

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan 

pengamatan langsung yaitu ke bangunan dengan tipologi 

gelanggang remaja 

 Wawancara  

Wawancara dengan pihak – pihak yang terkait atau pengelola 

gelanggang remaja  

 1.4.2 Pengumpulan Data Sekunder 

 Studi literatur 

Yaitu dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan teori, 

konsep atau standar perencanaan yang digunakan dalam 

penyusunan program. Dengan studi literatur melalui buku dan 

sumber-sumber tertulis mengenai perencanaan dan perancangan 

bangunan gelanggang remaja peraturan-peraturan yang berkaitan 
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dengan studi kasus perencanaan dan perancangan gelanggang 

remaja di Kota Semarang. 

 Sumber internet  

Mengumpulkan dan memperlajari teori melalui internet, buku-buku 

literatur, ataupun artikel journal yang berkaitan dengan pembahasan 

Gelanggang Remaja.  

1.5. Metoda Penyusunan dan Analisa 

Metoda penyusunan dan analisa yang di dapat dari data melalui dua analisa yaitu 

induktif dan deduktif yaitu: 

 Induktif  

Analisa yang dilakukan dari studi banding proyek sejenis yang dilakukan 

dengan mengamati  lokasi terkait, aktivitas, ruang sirkulasi, utilitas, serta 

fasilitas yang terkait dengan proyek sejenis dengan menilik permasalahan 

yang ada sehingga dapat dijadikan data utama dalam hasil analisis. 

 Deduktif  

Analisa yang dilakukan dari data sekunder yang didapat yaitu literatur yang 

di peroleh dari web, jurnal, portal serta buku mengenai tinjauan gelanggang 

remaja dan pendekatan yang digunakan. 

1.6. Metoda Pemrograman 

Metoda pemrograman adalah hasil dari analisa yang dilakukan berdasarkan dari 

data utama dan sekunder  yang di dapat dari studi banding yang telah dilakukan ditambah 

dengan tinjauan literatur untuk menguatkan hasil pemrogaman. Dari data analisa yang 
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dilakukan dapat dijadikan acuan atau data utama dalam memecahkan permasalahan 

desain yang di temukan terkait dengan pemrograman pada proyek tersebut.  

1.7. Metoda Perancangan Arsitektur 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari perancangan adalah 

proses atau cara untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan pengertian  metoda adalah 

untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. 

Sehingga metoda perancangan arsitektur adalah proses yang dilakukan secara bertahap 

dalam menghasilkan suatu bentuk atau desain arsitektural. Selain itu, dalam  mendesain 

arsitektur juga bergantung pada order, pengaturan, eurythmy (proporsi yang harmonis), 

simetri, serta propriety (kecocokan), sehingga ide seorang arsitek yang tercurahkan tidak 

hanya baik pada desain bangunan saja, namun juga dengan lingkungannya. 

Proses perancangan arsitektur dilakukan dengan beberapa tahap yaitu : 

o Concept Design (Konsep Perancangan) 

Menjabarkan kerangka acuan kerja dan menjabarkan studi awal 

rancangan yang terdiri dari studi aktifitas, kebutuhan ruang, gubahan 

massa dan penzoningan makro dan mikro. 

Membuat konsep perancangan yang dimulai dari program ruang 

hingga sketsa alternative. 

o Schematic Design (Perancangan Skematik) 

Konsep/gagasan dalam gambar dalam bentuk 2D ataupun 3D, 

adapun skematik desain terdiri dari skematik site lokasi, situasi, 

denah, tampak, potongan, struktur dan sistem ME, isometri, 

perspektif interior dan eksterior. 
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1.8. Sistematika pembahasan  

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup 

pembahasan, metoda pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PROYEK 

Berisi tentang tinjauan umum, tinjauan khusus, kesimpulan, batasan dan 

anggapan. 

BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi tentang analisa pendekatan arsitektur, analisa pendekatan sistem 

bangunan, dan analisa pendekatan konteks lingkungan. 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR  

Berisi tentang konsep program, tujuan perancangan, faktor, persyaratan 

perancangan, program arsitektur yang terdiri dari program kegiatan, program 

sistem struktur, program sistem utilitas, program lokasi dan tapak . 

BAB V KAJIAN TEORI 

Berisi tentang kajian teori penekanan desain dan kajian teori permasalahan 

dominan. 

KEPUSTAKAAN 

 LAMPIRAN 

  


