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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 

 

 

A. Elaborasi Teoritik 

Perancangan yang ditekankan pada proyek Taman Rekreasi Edukasi 

Anak ini diambil dari sebuah respon permasalahan dominan. 

permasalahan yang meliputi merancang bentuk bangunan pada aspek 

ruang dalam dan ruang luar yang representatif dan menciptakan 

sirkulasi pada ruang-ruang yang nyaman, aman, inovatif dan 

menyenangkan. Berikut kajian yang sesuai untuk memecahkan 

permasalahan pada proyek desain yang berkaitan dengan fokus kajian 

“gabungan antara edukasi dan rekreasi yang menyenangkan untuk 

anak” : 

 

1. Recreation Planning and Design 

Dalam sebuah perancangan Taman Rekreasi Edukasi Anak yang 

inovatif, adanya faktor-faktor penting dalam perencanaan desain 

tempat rekreasi sehingga menciptakan sesuatu yang menarik dan 

rekreatif untuk pengunjung khususnya pada anak-anak. 

Menurut Seymour M. Gold dalam Recreation Planning & Design, 

dijelaskan bahwa penciptaan suasana rekreatif juga dapat diperoleh 

dengan: 

a) Unsur-unsur Alam (rekreasi alam), dengan memasukan unsur-

unsur alam ke dalam bangunan. Misalnya: tanaman dan air 

b) Adanya pergerakan manusia dan aktifitas, pergerakan selalu 

menarik perhatian untuk dilihat. Pergerakan bisa berupa manusia 

yang bergerak melewati jalur sirkulasi horizontal dan vertikal. 

Aktifitas itu dapat dengan sendirinya menimbulkan kesan yang 

rekreatif, seperti halnya pameran, show dan lain-lain. 
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c) Ruang yang digunakan bersama, ruang yang dapat digunakan 

bersama-sama seperti plaza, ruang ini dapat dipakai bersama 

tanpa batas-batas sehingga antar individu dapat saling 

berinteraksi. 

d) Orang bisa saling melihat, secara naluriah manusia mempunyai 

kebutuhan untuk bersosialisasi, melihat dan dilihat orang. 

e) Eksploratif, mengundang para pengunjung untuk ikut 

berapresiasi, mengalami, merasakan segala sesuatu di dalam 

bangunan. Hal ini dapat dicapai dengan permainan tekstur. 

f) Informal, sesuatu yang informal biasanya menarik. Sesuai 

dengan konsep rekreasi yang menampilkan sesuatu yang 

berbeda dari kehidupan sehari-hari yang biasanya formal dan 

penuh keteraturan. 

g) Dinamis, menampilkan sesuatu yang bergerak, bukan sesuatu 

yang statis atau diam. Dapat dilakukan dengan bentukan ruang, 

sirkulasi yang mengalir dan menarik serta permainan pola lantai. 

h) Unsur cahaya, peranan cahaya sangat penting dalam penciptaan 

suasana eksterior maupun interior yang diinginkan, baik itu 

pencahayaan alami ataupun pencahayaan buatan. 

i) Bentuk yang beraneka ragam dari bangunan, permainan bentuk 

yang berbeda-beda dan digabungkan menjadi satu akan 

menimbulkan suasana yang berbeda dan dinamis. 

j) Tata letak/ susunan ruang-ruang dan fasilitas yang ada, tata 

ruang diusahakan tidak terlalu monoton, yaitu dengan 

pengelompokan berdasarkan fungsi secara mencolok. 

k) Sekuens ruang bermacam-macam, sekuens ruang yang berbeda 

akan memberikan pengalaman ruang yang berbeda pula. 

l) Triangulasi, sesuatu yang menyatukan, mengumpulkan orang 

tidak saling mengenal dalam suatu kegiatan yang sama mungkin 
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bisa saling berinteraksi. Misal dalam pertunjukan, atraksi atau 

hanya sesuatu yang menarik untuk dilihat. 

 

2. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja 

Dalam perkembangan anak kerat kaitannya dengan kemampuan 

anak. Perkembangan biasanya digambarkan dalam periode-periode 

tertentu. Klasifikasi masa perkembangan yang paling diutamakan 

adalah sebagai berikut: masa kanak-kanak awal, masak kanak-

kanak tengah dan akhir, hingga masa remaja. Tujuan dari 

mempelajari dan memahami perkembangan dan kemampuan anak 

adalah menentukan hubungan ruang dan kebutuhan ruang, 

menentukan jenis ruang dan elemen bermain serta menentukan 

ruang luar pada perancangan Taman Rekreasi Edukasi Anak 

khususnya dalam edukasi yang fun. 

a) Masa anak awal (early childhood) 

Masa perkembangan pra sekolah dari umur 0-6 tahun. Selama 

masa kanak-kanak awal, anak kecil belajar untuk menjadi lebih 

mandiri, mengembangkan kesiapan sekolah, mengikuti instruksi, 

mengenal abjad, melewatkan waktunya untuk bermain. 

b) Masa anak tengah dan akhir(middle and late childhood) 

Masa perkembangan dari umur 6-11 tahun, dalam umur ini anak 

mulai menguasai ketrampilan dasar seperti membaca, menulis, 

berhitung dan mereka secara formal juga dikenalkan dengan 

dunia yang lebih luas.  

c) Masa remaja (adolescene) 

Masa perkembangan dari umur 11-18 tahun, masa dimana 

adanya perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional mulai 

dari proses berpikir yang abstrak. 

Ada beberapa tahap-tahap perkembangan kognitif anak menurut 

Piaget, 1959. Piaget mengatakan bahwa anak termotivasi untuk 
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memahami dunia dan menyesuaikan berpikirnya untuk mendapat 

informasi baru, berikut tahap-tahap perkembangan kognitif: 

a) Tahap I:masa sensori-motor (0-2,5 tahun). Masa ketika anak 

mulai menggunakan sistem pengindraan dan aktivitas motorik 

untuk mengenali lingkungannya. 

b) Tahap II : masa praoperasional (2-7 tahun). Masa dimana anak 

mulai menjelaskan dengan kata-kata dan gambar. Kata-kata dan 

gambar ini mencerminkan meningkatkan pemikiran simbolis dan 

melampaui hubungan informasi sensoris dan tindakan fisik. 

c) Tahap III : masa konkret-operasional (7-11 tahun). Masa dimana 

anak dapat bernalar secara logis mengenai peristiwa-peristiwa 

konkret. Anak mulai mengembangkan tiga macam operasi 

berpikir, yaitu: 

 Identitas, mengenali sesuatu 

 Negasi, mengingkari sesuatu 

 Resiprokasi, mencari hubungan timbal balik diantara 

beberapa hal 

d) Tahap IV : masa formal-operasional (11-dewasa). Dalam usia 

remaja dan seterusnya seseorang sudah mampu berpikir abstrak 

dan hipotesis. Dimana mulai bisa mengambil kesimpulan dari 

suatu pernyataan. 

Dalam buku Perkembangan Anak menurut Elizabeth B.Hurlock, bagi 

beberapa anak, hiburan lebih menyenangkan ketimbang bermain 

aktif. Suatu hiburan bagi anak merupakan sumber pengetahuan 

yang penting. Hiburan membantu perkembangan kecerdasan untuk 

anak karena untuk mampu menikmati berbagai macam hiburan anak 

harus belajar memusatkan perhatian, mengingat, dan menalar. 
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3. Prinsip Penataan Elemen Arsitektur Fasade 

Penerapan elemen arsitektur yang diterapkan pada proyek desain 

Taman Rekreasi Edukasi Anak dapat memberikan fasad arsitektur 

yang representatif dan sesuai dengan fungsi bangunan itu sendiri, 

ada beberapa elemen arsitektur fasad yang harus direncanakan 

yaitu: 

a) Menentukan Proporsi Elemen Arsitektur Fasade 

Pada dasarnya setiap bangunan mempunyai elemen-elemen 

fasade yang akan menciptakan kesan tertentu yang sifatnya 

pengarahan. Sebagai contoh misal jika melihat bangunan yang 

terkesan megah dan elegan, maka sebetulnya pada elemen 

fasade didominasi oleh elemen-elemen yang penataannya 

memanjang secara vertikal. Dengan demikian akan 

menghasilkan kesan bangunan yang tinggi, megah, dan elegan. 

b) Artikulasi Fasade sebagai Point of Interst 

Untuk menciptakan kesan dan pesan tertentu serta dapat 

menambah nilai estetis pada suatu fasade bangunan perlu 

menambahkan sebuah artikulasi yang berguna untuk membuat 

fasade bangunan terlihat lebih menarik.artikulasi di buat dengan 

cara memberikan perbedaan dalam komposisi fasade baik dari 

segi bentuk maupun dengan perbedaan material. Artikulasi fasad 

dapat ditonjolkan baik secara horizontal maupun vertikal dari sisi 

bentuk, warna, dan ukuran dengan memberikan elemen fasade 

pada suatu bangunan. 

c) Menciptakan Paduan Warna Fasade Bangunan 

Warna yang harmonis pada fasade bisa diciptakan dengan cara 

menonjolkan padu padan warna-warna yang saling 

bersebelahan atau berdekatan. Padu padan warna yang 

harmonis secara visual pada fasade bisa terlihat dengan baik 
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karena perpaduan warna saling berdekatan memiliki unsur 

warna yang terdapat pada warna disekitarnya.  

 

4. Bentuk Visual Bangunan Dalam Ekspresi Arsitektur 

Menentukan bentuk style bangunan dan ekspresi arsitektur pada 

perancangan Taman Rekreasi Edukasi Anak yang sesuai sehingga 

memberikan ungkapan dari sebuah bangunan itu sendiri khususnya 

dalam fungsi rekreasi edukasi yang ditujukan untuk anak. Berikut 

penjelasan mengenai gaya bangunan dan ekspresi arsitektur : 

a) Bentuk dan Gaya Bangunan 

Istilah bentuk dalam arsitektur selalu dirangkai dengan kata 

bangunan, menjadi istilah ‘bentuk bangunan’. Bentuk bangunan 

disertai dengan pengertian ilusinya, secara lahiriah 

mengungkapkan maksud dan tujuan bangunan. Bentuk sendiri 

merupakan unit yang mempunyai garis, lapisan, volume, tekstur, 

dan warna. Kombinasi keseluruhan ini menghasilkan suatu 

ekspresi. (Christian Noberg dalam Hendraningsih, 1985) 

Untuk menganalisa bentuk sebaiknya diadakan penilaian 

hubungan timbal balik antara bagian-bagian bentuk dan bentuk 

keseluruhan, karena sifat bagian bentuk ditentukan oleh tingkat 

pemusatnya dan kemampuan untuk begabung dengan bagian 

bentuk lain. 

Hal ini dirasakan secara naluri tetapi perlu dikaitkan dengan 

berbagai unsur bentuk lainnya seperti skala, proporsi, irama, dan 

sebagainya. 

Menurut Herbert Smon dalam Charles Burnette (1974). Style 

adalah salah satu cara yang terpilih dari beberapa cara yang lain 

untuk mengungkapkan sesuatu. Ini merupakan pemikiran baru 

dimana style dapat diapresiasikan sebagai sebuah skema yang 
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kuat dan efektif yang dapat dikenali dengan mudah karena 

karakteristiknya. 

b) Ekspresi dalam Arsitektur 

Ekspresi arsitektur adalah pernyataan mental dari suatu bentuk 

arsitektur yang umumnya menggunakan refrensi dasar dari 

pengalaman seorang pengamat dari bentuk-bentuk yang pernah 

dialaminya (Poedio Boedojo, 1986). 

Proses mengartikan ekspresi dapat dihubungkan dengan proses 

pengamatan melalui salah satu cara sebagai berikut 

(Hesselgren,1975:75) : 

- Mengartikan secara kesepakatan 

- Mengartikan secara asosiatif 

- Mengartikan secara spontan 

 

5. Tata Ruang Luar dan Ruang Dalam 

Tata merupakan seperangkat unsur yang berinteraksi, atau 

berhubungan, atau membentuk satu kesatuan bersama; sistem. 

Sedangkan ruang (trimatra) merupakan rongga yang dibatasi 

permukaan bangunan. Tata/ menata/ mengatur ruang meliputi tiga 

suku pokok yaitu unsur (kegiatan), kualitas (kekhasan/ ciri sesuatu/ 

sifat), penolok (standar yang dipakai sebagai dasar untuk 

menentukan penilaian; kriteria). Unsur kualitas, dan penolok dalam 

merancang bangunan dapat dikelompokan dalam lima tata atur yaitu 

fungsi, ruang, geometri, tautan, dan pelingkup. (White, 1986) 

Secara visual (Ching, Francis D.K. Architecture: Form, Space and 

Order. Van Nostrand Reinhold Co. 1979) ruang dimulai dari titik 

kemudian dari titik tersebut membentuk garis dan dari garis 

membentuk bidang. Dari bidang ini kemudian dikembangkan 

menjadi bentuk ruang. Dengan demikian pengertian ruang di sini 

mengandung suatu dimensi yaitu panjang, lebar, dan tinggi. 
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a) Ruang Luar 

Yoshinobu Ashihara (1974) dalam buku Dyan Surya Merancang 

Ruang Luar (terjemahan) menyatakan ruang luar ialah ruang 

yang terjadi dengan membatasi alam. Ruang luar juga berarti 

sebagai lingkungan luar buatan manusia dengan maksud 

tertentu. 

b) Ruang Dalam 

Ruang dalam merupakan wadah yang digunakan manusia untuk 

beraktivitas. Ruang dalam terbentuk dari pembatas-pembatas 

yang ada di dalam bangunan. Terbentuknya ruang dalam melalui 

elemen-elemen pembatasnya, sedangkan ruang-ruang 

pergerakan atau sirkulasi pada ruang dalam terbentuk melalui 

elemen pengisinya. Dalam mencapai kualitas ruang dalam yang 

baik, diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang terbentuk 

melalui pembatas, pengisi, dan pelengkap ruang yang mencakup 

ukuran ruang, bentuk ruang, kualitas lingkungan ruang da isi 

ruang. 

- Elemen Pengisi Ruang Dalam 

Elemen pengisi ruang dalam dapat berupa perabot, peralatan 

atau mesin, dan tanaman. Elemen pengisi ruang dalam 

menunjang aktivitas yang diwadahi dalam ruang. Untuk 

menentukan jenis elemen pengisi ruang dalam dipengaruhi 

oleh beberapa karakter. Karakter penentu elemen pengisi 

ruang dalam antara lain. 

 Karakter pengguna 

 Karakter aktivitas 

 Karakter elemen pelingkup ruang 

 

Dari penjelasan teori diatas, didapat bahwa penataan ruang dalam 

dan ruang luar pada perencanaan Taman Rekreasi Edukasi Anak  
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dapat memberikan suasana yang menarik dan mendukung dalam 

kegiatan edukasi yang fun. 

 

6. Psikologi Warna  

Terdapat beberapa psikologi warna yang dapat dijabarkan dan 

diterapkan dalam bangunan. Dalam Majalah ASRI edisi no. 2 

Februari 2011 mengatakan bahwa warna merupakan salah satu 

elemen penting dalam arsitektur. Sebuah objek yang serupa tapi 

diberi sentuhan warna yang berbeda akan menimbulkan kesan yang 

berbeda pula. Tiap-tiap warna dan karakternya mampu memberi 

efek secara psikologis tersendiri bagi orang yang melihat khususnya 

dalam perancangan bangunan yang ditujukan untuk anak sehingga 

memunculkan hal yang menarik dan menyenangkan. Karakter-

karakter tersebut antara lain: 

a) Warna putih memberi arti keaslian, ringan, polos, dan murni.  

b) Warna merah Mudah melambangkan kasih saying dan romantic, 

kesan lembut serta sosok orang muda bahkan anak-anak. 

c) Warna merah memberi kesan dinamis, enerjik, komunikatif, aktif, 

bersemangat, sensual, mewah.  

d) Warna oranye menggambarkan sosialisasi yang bersahabat, 

percaya diri, ramah, kreatif.  

e) Warna kuning memancarkan kengangatan, cahaya dan cerah, 

memberi inspirasi, mendorong ekspresi diri, maupun 

kemampuan intelektual. 

f) Warna ungu dekat dengan aura spiritualitas, magis, misterius, 

menarik perhatian, memancarkan kekuatan, menambah 

imajinasi, sensitivitas dan obsesif. 

g) Warna biru menghadirkan kesan teduh, dingin, hening, damai, 

harmonis, merangsang kemampuan intuitif. 
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h) Warna hijau menyiratkan kesan alamiah, segar, tenang, sejuk, 

mendorong perasaan empati, meredakan stres. 

i) Warna Coklat berkesan natural, stabil, menghadirkan 

kenyamanan, keyakinan, keamanan, elegan dan akrab. 

j) Warna hitam mengandung kekuatan, percaya diri, dramatis, 

klasik dan megah. 

k) Warna abu-abu menggambarkan kesan serius, damai, 

independen, dan luas. 

Agar tidak monoton warna-warna tersebut dapat dikombinasikan 

satu sama lain dalam beberapa cara: 

a) Kombinasi kontrasi atau komplementer, contohnya warna 

merah-hijau. Kombinasi seperti ini mampu menimbulkan kesan 

dinamis, dominan, atau kuat. 

b) Kombinasi analog, antara warna-warna yang memiliki karakter 

serupa, misal kuning-oranye. Kesan karmonis yang 

dimunculkan. 

c) Kombinasi monokromatis, memadukan warna-warna dengan 

intensitas yang sama seperti gradiasi ungu tua, ungu muda, dan 

warna pastel. 

d) Kombinasi kompleks, memadukan warna apa saja. Kunci 

kombinasi ini adalah kuantitas warna yang dipakai. Untuk 

menghindari kesan monoton, gunakan satu warna yang dominan 

dan yang lain hanya sebagai aksen. 

 

7. Tinjauan Sirkulasi dan Display 

Menentukan alur sirkulasi dan area display pada bangunan yang 

direncanakan sehingga dapat menciptakan suasana alur yang 

menarik dan mendukung dalam kegiatan edukasi yang nyaman, 

aman, inovatif dan menyenangkan. Berikut merupakan penerapan 

jenis mengenai sirkulasi dan display : 
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a) Sirkulasi 

Pentingnya sirkulasi dalam fungsi edukasi sains, terdapat dalam 

buku Mettic Handbook Planning and Design Data berbagai jenis 

sirkulasi yang sering digunakan menjadi alur cerita tersendiri. 

Berikut jenis sirkulasi yang umumnya sering digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Display 

Pentingnya ruang display dalam fungsi edukasi sains ini, terdapat 

dalam buku Architects’ Handbook berbagai jenis display yang 

sering digunakan dalam ruang pamer. Berikut jenis display yang 

umumnya sering digunakan. 

Gambar 5. 1 Contoh Alur Sirkulasi Museum 
Sumber : Metric Handbook Planning and Design Data, David Atler, 1969 
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Gambar 5. 2 Jenis Display 
Sumber : Metric Handbook Planning and Design Data, 

David Atler, 1969 

Gambar 5. 3 Jenis Display 
Sumber : Architects Handbook, 2002 


