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BAB IV 

PENELUSURAN MASALAH 

 

4.1. Kajian Komprehensif  

Anak-anak yang berkunjung ke museum tentu memiliki tujuan yang 

berbeda dengan orang dewasa. Bagi orang dewasa yang berkunjung, 

tujuan utamanya ialah mempelajari barang koleksi yang ada di museum, 

namun bagi anak-anak tujuan utama mereka di tempat ini ialah 

mendapatkan pengalaman baru dan tentunya eksplorasi di mana mereka 

dapat melihat, menyentuh, dan mencoba segala hal di museum. Maka dari 

itu pameran yang interaktif sangat penting karena dapat menstimulasi rasa 

ingin tahu anak sehingga anak tidak cepat bosan. Namun itu bukan berarti 

museum anak perlu menghilangkan segala pameran non interaktif seperti 

barang-barang bersejarah yang tidak boleh dipegang. Selain belajar 

dengan mencoba pameran yangi interaktif, anak-anak juga perlu belajar 

untuk menghormati barang bersejarah yang berada di balik vitrine 

walaupun mungkin di usia yang sekarang anak-anak belum terlalu 

memahami. (Cleaver 1988) 

Sasaran utama dari museum anak sendiri adalah anak-anak yang 

berumur 2-7 tahun atau yang disebut early childhood, dan umur 8-13 

tahun yang disebut middle and late childhood. Menurut Piaget, 

perkembangan kognitif anak pada masa early childhood memasuki 

preoperational stage – tahap perkembangan ke dua menurut Piaget. Pada 

Bagan 3. 14 Diagram Struktu Ruang Penyimpanan Barang Koleksi Museum 
Sumber: Analisa Pribadi 
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tahap ini anak-anak sudah bisa memahami lingkungan melalui kata-kata, 

visualisasi, gambar, dan pemikiran simbolis. Secara singkat pada umur ini 

anak memasuki tahap fungsi simbolik yakni tahap pemikir operasional 

awal yang membuat anak memahami kehadiran suatu objek yang tidak 

nyata, dengan kata lain anak masih berpikir animism dan egosentrisme. 

Pada anak umur 8-13 tahun yang memasuki tahap preoprational, dimana 

anak-anak sudah dapat berpikir secara logika selama hal tersebut dilihat 

secara nyata. Pada umur ini anak-anak sudah dapat membedakan dan 

mengklasifikasikan benda, anak-anak mulai fokus pada ketinggian, 

ketebalan, dan detail dari sebuah hal, namun belum bisa berpikir secara 

abstrak. Walaupun tahapan tersebut dapat dicapai dalam umur yang 

bervariasi, namun urutan pertumbuhan anak tetap sama (universal – tidak 

terpatok dengan kebudayaan yang berbeda), tidak ada tahapan yang 

diloncati ataupun tahapan yang mundur. (Strantrock 2011) 

Dari klasifikasi dan kebutuhan di atas dapat disimpulkan bahwa 

kebutuhan dan cara pemahaman anak berbeda pada setiap tahapannya, 

maka hal tersebut berpengaruh terhadap penyediaan media pamer 

interaktif bagi anak.  

Museum perlu memperhatikan pula kenyamanan anak di dalamnya. 

Kenyamanan ruang berkaitan dengan warna dan bentuk ruang, yang 

nantinya mempengaruhi pembelajaran anak dan membantu mestimulasi 

anak untuk lebih aktif dan tertarik. Selain itu, dimensi dan jarak pandang 

juga dapat mempengaruhi kenyamanan anak dalam mengamati dan 

melihat suatu objek dengan baik. Karena dimensi tubuhnya yang lebih 
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kecil dibanding orang dewasa, media pamer perlu menyesuaikan dengan 

kebutuhan ruang anak-anak tanpa menyulitkan orang dewasa. 

4.2. Pernyataan Fokus / Permasalahan Desain 

Masalah dominan dari projek Museum Permainan Tradisional Anak 

ini adalah perancangan ruang pamer museum yang interaktif yang tetap 

mempertimbangkan kenyamanan ruang bagi anak-anak. 

4.3. Analisa Komprehensif antara Aspek Ruang pada Tapak  

Tapak projek yang berada di Jl. Parangtritis memiliki beberapa 

potensi dan kendala yang dapat berpengaruh dengan tata ruang museum 

di dalam tapak.  

 

Gambar 4. 14 Sisi Utara Tapak 
Sumber: Analisa Pribadi 

Pada sisi utara tapak berbatasan langsung dengan Gang Sangkal 

yang merupakan jalan warga selebar 3 meter. Pada area ini jalan sangat 

sempit, dan cukup ramai di pagi dan sore hari. Jalan di utara tapak ini 

sebaiknya dihindari untuk dijadikan sebagai jalur akses keluar-masuk 

tapak karena jalan sangat sempit dan dapat menimbulkan kemacetan.  
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Gambar 4. 15 Sisi Timur Tapak 
Sumber: Analisa Pribadi 

Pada sisi timur tapak, terdapat Gang Sangkal 1 yang penuh 

dengan rumah-rumah warga. Pada sisi timur ini dapat dijadikan sebagai 

ruang komunal agar dapat menjadi area sosial bagi warga setempat. 

 

Pada sisi selatan tapak berbatasan langsung dengan lahan kosong 

dan beberapa rumah warga. Area ini cukup jauh dari kebisingan dan 

aman dari bahaya kriminal. Fasilitas bangunan yang berkaitan dengan 

ruang anak dalam skala besar dapat dilokasikan pada area ini karena jauh 

dari jangkauan jalan besar serta tingkat keamanan yang tinggi.

  

  


