
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa 

Tengah, Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di 

Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sebagai 

salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang 

mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa, 

bahkan Area Metropolitan Kedungsapur (Kendal, Demak, 

Ungaran Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan 

Purwodadi Grobogan) dengan penduduk sekitar 6 juta jiwa, merupakan 

Wilayah Metropolis terpadat ke 4, setelah Jakarta, Surabaya 

dan Bandung. (Pemerintah Kota Semarang, 2015) 

Menurut data RTRW Kota Semarang tahun 2011-2031 kota 

Semarang merupakan kota wisata dan juga salah satu kota yang maju, 

terdapat banyak tempat wisata yang ada di Semarang, seperti wisata 

alam terdapat di Taman Maerokoco PRPP, wisata religi yang ada di 

Masjid Agung Semarang dan Pagoda, wisata kuliner di sepanjang jalan 

Pandanaran, wisata sejarah yaitu berupa Lawang Sewu, Kota Lama, 

Sam Poo Kong serta wisata edukasi berupa Museum Mandala Bhakti 

dan Museum Ronggowarsito. Terilhat dari jumlah statistik pariwisata 

domestik maupun mancanegara di Kota Semarang dari tahun 2014 

dengan jumlah  total 2.704.982 jiwa, tahun 2015 dengan jumlah 

2.870.082 jiwa, dan tahun 2016 dengan jumlah 3.125.197 jiwa 

(disporapar.jatengprov.go.id). Sedangkan jumlah Populasi anak di kota 

Semarang usia 4-12 sebanyak 394.912 jiwa (Data BPS 2017). Melihat 

dari segi wisata berbasis pendidikan yang ada di kota Semarang masih 
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kurang atau minim untuk masyarakat umum khususnya edukasi sains 

pada anak-anak yang ada di kota Semarang, sedangkan pada 

kenyataannya saat ini tempat wisata edukasi sains untuk anak masih 

belum ada di Semarang sehingga dibutuhkannya tempat wisata yang 

mengajarkan ilmu-ilmu sains pada anak karena memiliki manfaat yang 

baik untuk anak. 

Taman Rekreasi Edukasi Anak di Semarang ini befungsi 

sebagai tempat wisata edukasi yang membuat anak dapat menambah 

dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang sains yang interaktif, serta 

adanya penambahan edukasi tentang tingkat dasar untuk melatih 

kreatifitas anak dan mengembangkan karakter sejak dini, hal ini juga 

dapat mengurangi rasa stres sehingga anak-anak dapat belajar 

sekaligus rekreasi untuk dapat memperoleh pembelajaran yang 

menyenangkan. Dalam mewujudkan taman edukasi yang inovatif, 

maka dilakukannya dengan pendekatan metafora dalam perancangan 

bangunan sehingga memberikan suasana yang baru dan fun dalam 

memperoleh ilmu, selain itu dengan penerapan metafora dapat 

menambah daya imajinasi pada anak-anak.  

 

B. Masalah Desain 

Dari latar belakang yang diuraikan di atas didapatkan beberapa 

permasalahan desain sebagai berikut : 

 Bagaimana merancang Taman Rekreasi Edukasi Anak pada 

aspek ruang dalam dan ruang luar bangunan yang representatif? 

 Bagaimana menciptakan sirkulasi Taman Rekreasi Edukasi 

Anak pada ruang-ruang yang dapat digunakan dengan nyaman, 

aman, inovatif, dan menyenangkan oleh anak-anak? 
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C. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari perancangan taman rekreasi edukasi anak ini adalah: 

 Merencanakan sebuah wahana rekreasi edukasi yang mampu 

menambah pengetahuan anak tentang sains (science) yang 

inovatif. 

 Merencanakan taman edukasi yang menciptakan suasana 

belajar sambil rekreasi secara fun dan menyenangkan pada 

anak. 

Manfaat pembangunan dari Taman Rekreasi Edukasi Anak ini 

adalah: 

a) Wisatawan Lokal dan Mancanegara 

Bagi wisatawan Taman Rekreasi Edukasi Anak ini dapat 

memberikan wadah khususnya pada anak-anak dalam 

mengetahui tentang sains  dan dapat mengembangkan karakter, 

melatih, meningkatkan kemandirian anak dalam menjalani 

kehidupan dari mulai sejak dini. 

b) Pemerintah 

Bagi pemerintah dengan adanya Taman Rekreasi Edukasi Anak 

dapat meningkatkan daya tarik wisatawan untuk mengunjungi 

kota Semarang dan dapat meningkatkan sektor destinasi wisata 

berbasis edukasi yang ada di kota. 

c) Warga Sekitar 

Bagi warga sekitar Taman Rekreasi Edukasi Anak dapat 

menjadikan lapangan kerja baru sehingga dapat meningkatkan 

perekonomian di sekitar. 
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D. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, pernyataan masalah desain, tujuan dan 

manfaat kegiatan, dan sistematika pembahasan mengenai proyek 

Taman Rekreasi Edukasi Anak di Semarang. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM 

Berisi tentang gambaran umum fungsi bangunan, gambaran umum 

lokasi dan tapak, gambaran umum lingkungan sosial-budaya 

mengenai proyek Taman Rekreasi Edukasi Anak di Semarang. 

 

BAB III PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 

Berisi tentang special need and requirement analysis, analisa 

preseden dan special structure analysis mengenai proyek Taman 

Rekreasi Edukasi Anak di Semarang. 

 

BAB IV PENYELURUHAN MASALAH DESAIN 

Berisi tentang kajian komprehensif (analisa situasi potensi dan 

kendala) antara manusia, bangunan, dan lingkungan dengan kondisi 

factual, pernyataan isu / permasalahan / fokus desain. Pernyataan 

masalah menjadi dasar dalam seluruh analisa, dan menguraikan 

beberapa teori atau studi literature yang digunakan untuk dasar dalam 

pemecahan masalah desain. Analisa komprehensif antara aspek 

ruang terhadap tapak dan lingkungan baik alami maupun buatan 

dalam proyek Taman Rekreasi Edukasi Anak di Semarang. 
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BAB V KAJIAN TEORITIK 

Berisi tentang uraian teori yang digunakan untuk dasar dalam 

pemecahan masalah desain berdasarkan pada pernyataan masalah 

desain yang sudah diputuskan dalam proyek Taman Rekreasi Edukasi 

Anak di Semarang. 

 

BAB VI PENDEKATAN DESAIN 

Berisi tentang penetapan pendekatan perancangan sebagai dasar 

dalam pemecahan masalah yang berdasarkan pada pernyataan 

masalah desain yang ditetapkan dalam proyek Taman Rekreasi 

Edukasi Anak di Semarang. 

 

BAB VII KONSEP PERENCANAAN 

Berisi tentang penetapan konsep perencanaan sebagai landasan 

dalam proses perancangan arsitektur, dan konsep perencanaan 

merupakan pernyataan sebagai pegangan atau landasan dalam 

proses perancangan arsitektur, konsep ruang dan tata ruang, konsep 

keruangan, konsep bentuk, konsep pelingkup, konsep struktur, 

konsep teknologi dalam proyek Taman Rekreasi Edukasi Anak di 

Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


