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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Adanya kemajuan teknologi  yang mendorong perkembangan 

permainan modern memberi banyak dampak negatif bagi anak salah 

satunya menyebabkan anak lebih individualistis, berbeda dengan 

permainan tradisional yang lebih banyak mengasah kecerdasan motorik 

dan dapat memperkenalkan sistem social reward and punishment 

terhadap anak-anak.  

Alasan lain mengapa permainan tradisional mulai menghilang 

adalah karena tidak adanya wadah bagi anak untuk dapat 

mempermainkan alat-alat tersebut. Berkurangnya lahan bermain di 

perkotaan pun menghilangkan sumber bahan pembuat mainan tradisional 

itu. Minimnya lahan bermain anak berbanding lurus dengan hilangnya 

permainan tradisional, karena notabene permainan tradisional merupakan 

permainan sosial yang digunakan secara berkelompok di lahan yang 

cukup besar (Permata, 2013). 

Selain berdampak terhadap permainan tradisional, alat permainan 

tradisional pun semakin dilupakan. Padahal alat permainan tradisional 

memiliki nilai-nilai kebudayaan di dalam proses pembuatannya, bentuk 

dan warnanya, bahkan dari cara bermainnya memiliki makna filosofis yang 

dapat dipelajari (Yudono, 2013). Untuk melestarikan adanya alat 

permainan tradisional, banyak museum di Indonesia yang menjadikan alat 

permainan tradisional sebagai salah satu jenis barang koleksinya. Namun 
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museum tidak mewadahi pengunjung untuk dapat memainkan permainan 

tradisional tersebut. 

Museum di Indonesia bukan menjadi prioritas anak-anak untuk 

dijadikan tempat belajar apalagi untuk bermain. Hal tersebut karena 

museum hanya menampilkan diri sebagai “gudang” koleksi – yang 

sebenarnya luar biasa, menjadi berdebu dan tampak tidak terawat 

(Aritonang, 2014). 

Museum menurut jenis pamerannya dapat dibagi menjadi beberapa 

jenis yakni museum arkeologi, museum seni, museum biografi, museum 

anak, museum sejarah, dan museum militer/perang. Hampir semua jenis 

museum tersebut sangat populer di Indonesia, kecuali museum anak. 

Museum anak masih jarang ditemui di sini, bahkan tidak ada untuk saat 

ini. Indonesia sendiri memiliki museum anak pertama dan satu-satunya 

pada tahun 2008-2017 bernama Museum Anak Kolong Tangga, kini 

museum anak tersebut terpaksa tutup karena tidak memiliki lokasi 

pameran tetap (Saputro, 2017). 

Salah satu perbedaan museum anak dengan museum lain pada 

umumnya adalah dalam hal cara pengemasan media pamer. Museum 

anak tidak hanya menampilkan benda koleksi saja, namun memfasilitasi 

aktivitas yang mengajak pengunjung untuk bergerak dan bersosialisasi. 

Hal tersebut dilakukan karena cara menyampaikan pembelajaran anak 

pada umur 2-13 tahun yang memasuk tahap perkembangan berpikir di 

lapisan kongkrit / lapisan alat indra dan lapisan skematis adalah dengan 

media peragaan langsung atau yang disebut interaktif karena anak pada 
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tahap tersebut belum dapat memahami hal abstrak karena masih memiliki 

sifat egosentris yang tinggi (Laila, 2015). Museum anak interaktif sendiri 

sedang gencar dikembangkan oleh banyak museum di luar negeri dengan 

cara pengemasan pameran sentuhan teknologi, dan cara tersebut sangat 

meningkatkan antusiasme dan ketertarikan pengunjung.  

Selain interaktif, museum seharusnya dapat menyediakan ruang 

yang nyaman bagi pengunjung, terutama bagi pengunjung anak-anak 

yang tentu tingkat kenyamanan secara spasial dan visualnya berbeda 

dengan orang dewasa. Kenyamanan ruang dalam museum akan 

berpengaruh terhadap perasaan anak-anak dan bagaimana mereka 

menikmati ruang. Sehingga pengunjung, terutama anak-anak diharapkan 

tidak hanya sekedar masuk di dalam museum, tetapi juga mendapatkan 

pengalaman ruang yang mengesankan bagi mereka. Selain itu 

kenyamanan yang paling utama adalah yang berkaitan dengan 

antropometri anak, bagaimana ruang pamer dapat dijangkau dan dinikmati 

oleh anak dari segi besaran ruangnya. 

1.2. Masalah Desain  

 Bagaimana merancang ruang pamer museum permainan tradisional 

yang interaktif namun tidak menghilangkan esensi museum yang 

sebenarnya?  

 Bagaimana merancang kualitas ruang bangunan museum yang 

nyaman bagi anak? 
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1.3. Tujuan Dan Manfaat 

Pada sub bab ini membahas mengenai tujuan dari adanya pembangunan 

projek Museum Permainan Tradisional Anak dan manfaat terbentuknya 

projek ini, baik secara desain, akademik, maupun bagi masyarakat itu 

sendiri. 

1.3.1. Tujuan 

Memberikan wadah untuk melestarikan kebudayaan khususnya alat dan 

permainan tradisional yang mulai ditinggalkan, berupa museum anak. 

1.3.2. Manfaat  

A. Bagi pengembangan desain (secara praktis) 

 Menjadikan museum ini museum anak interaktif pertama yang memiliki 

standar kenyaman ruang yang baik bagi anak-anak maupun bagi 

orang dewasa. 

B. Bagi pengembangan akademik (secara teoritik) 

 Memberi fasilitas bagi anak-anak maupun orang dewasa untuk belajar 

dan melestarikan kebudayaan Indonesia khususnya alat permainan 

tradisional itu sendiri.  

C. Bagi masyarakat 

 Memberikan wadah bagi keluarga untuk belajar dan bermain alat 

permainan tradisional bersama. 

1.4. Metode Pembahasan 

BAB I : Pendahuluan 

Bab I bersifat mengantar dan mengenalkan judul projek ini yang 

terdiri dari beberapa subbab yang memuat deskripsi latar belakang dari 
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pemilihan projek Museum Permainan Tradisional Anak, masalah-masalah 

desain yang berhubungan dengan museum ini, tujuan dan manfaat 

pembangunan projek, dan sistematika pembahasan itu sendiri. 

BAB II : Gambaran Umum 

Pada Bab II berisikan gambaran projek secara umum, seperti 

fungsi bangunan museum yang ditetapkan, tinjauan lokasi tapak yang 

dipilih, kondisi daerah lingkungan tapak baik dari segi fisik, regulasi, 

ekonomi, maupun lingkungan sosial-budaya.  

BAB III : Penyelusuran Masalah 

Bab III memuat mengenai penelusuran masalah yang berkaitan 

dengan fungsi bangunan, yakni kebutuhan pengguna, aktivitas pengguna, 

kebutuhan dan persyaratan ruang, studi ruang khusus, studi besaran 

ruang, studi luas bangunan dan luas lahan parkir, hingga penetapa luas 

lahan yang dibutuhkan. Selain itu dibahas pula mengenai studi preseden, 

yaitu tentang studi projek sejenis yang menjadi acuan dalam mendesain. 

Yang terakhir dibahas pula mengenai struktur ruang baik secara mikro 

maupun makro. 

BAB IV : Penelusuran Masalah 

Pada Bab IV ini dibahas mengenai masalah-masalah desain yang 

difokuskan secara mendalam. Selain itu menganalisa aspek ruang pada 

bangunan dan tapak secara komprehensif. 

BAB V : Kajian Teoritik  

Pada Bab V ini berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk 

mendukung pemecahan masalah desain. Teori-teori tersebut 
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dielaborasikan dengan projek sehingga menjadi pemecahan masalah 

desain yang nyata. 

BAB VI : Pendekatan Desain 

Pada Bab VI ini dibahas mengenai pendekatan desain yang 

digunakan untuk mendukung masalah desain. Pendekatan desain 

tersebut berupa langgam arsitektur, sehingga dapat dikatakan pendekatan 

desain ini merupakan pemecahan masalah secara arsitektural. 

BAB VII : Konsep Perencanaan 

Pada Bab VII ini berkaitan dengan konsep perencanaan yang akan 

diterapkan terhadap projek, yakni konsep tata ruang, konsep keruangan, 

konsep bentuk, konsep struktur, konsep pelingkup, konsep sistem 

bangunan, dan konsep teknologi.  

BAB VII : Strategi Desain 

Pada Bab VIII ini membahas mengenai strategi desain sebagai 

acuan untuk tahap selanjutnya. 

Daftar Pustaka 

Memuat daftar sumber-sumber data serta informasi yang 

digunakan dalam pembahasan baik literatur kepustakaan maupun literatur 

elektronik.


