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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 

 

5.1. Elaborasi Teoritik 

5.1.1. Psikologi Perkembangan Anak dalam Bermain 

Anak-anak sangat erat hubungannya dengan bermain. Menurut 

Montessori (1966), dalam rangka mempelajari dan menyerap segala 

informasi yang ada di sekitar, sangat efisien dilakukan pada saat anak-

anak bermain. Menurut Mayke S. Tedjasaputra dalam bukunya Bermain, 

Mainan, dan Permainan, menyatakan bahwa belajar dengan bermain 

memberi kesempatan pada anak untuk memanipulasi, mengulang-ulang, 

menemukan, mengeksplor, mempraktekkan, dan mendapatkan berbagai 

macam konsep yang sangat banyak. (Tedjasaputra 2001) 

Sifat permainan dibagi menjadi 3 yakni, permaian sensor motorik, 

permainan simbolik, dan permainan konstruktif. Permainan motorik 

berkaitan dengan motorik kasar, yakni permainan berdasarkan 

sinkronisasi antara otak dengan pergerakan tubuh anak, serta motoric 

halus yang berkaitan dengan sinkronisasi antara otak dengan imajinasi 

anak.  Permainan simbolik berkaitan imajinasi anak di mana anak akan 

menirukan atau mengandaikan sesuatu. Permainan konstruktif berkaitan 

dengan bermain dengan menggunakan objek tertentu yang bersifat 

plastis. Kebutuhan bermain anak menurut sifat permainan, berbeda di 
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setiap umurnya, tergantung dengan perkembangan mereka. (Noviani 

2017) 

Perkembangan kognitif anak menurut Piaget dibagi menjadi 

beberapa tahap, yakni: (Strantrock 2011) 

 Anak umur 2-7 tahun (periode awal bermain), tahun yang berada 

pada tahap periode awal bermain, ditandai dengan kemampuan 

bermain imajinasi atau permainan simbolik. Anak dapat 

menggunakan alat permainan atau benda sebagai repesentasi 

benda lain. Kegiatan permainan imajinasi seperti permainan 

boneka, mobil-mobilan, dan lain sebagainya sangat baik untuk 

anak di tahap ini. Pada umur 2-7 tahun anak lebih aktif, sehingga 

penyediaan ruang pamer sebisa mungkin memfasilitas anak untuk 

tidak hanya sekedar berjalan dan melihat, namun juga kegiatan 

aktif lain seperti melompat, memanjat, merangkak, dan lain 

sebagainya. 

 Periode tengah bermain, yakni anak umur 8-13 tahun, merupakan 

periode yang diawali oleh peralihan fisik yang ditunjukan oleh 

koordinasi tubuh meningkat, rasa akan irama, dan sinkronisasi 

antara mata/tangan. Anak di umur ini akan lebih kompetitif, 

cenderung bermain berkelompok, dan saling meniru diantara 

anggota kelompoknya. Maka dari itu penyediaan permainan fisik 

dan permainan irama akan lebih disukai oleh anak-anak di umur ini. 

(Noviani 2017) 



 
 

113 
 

 

5.1.2. Pameran Interaktif 

Pengunjung utama pada projek museum ini difokuskan pada anak-

anak, di mana cara belajar dan memahaminya berbeda dengan orang 

dewasa. Anak-anak membutuhkan sebuah partisipasi dan latihan dalam 

memaknai sebuah hal, karena anak-anak berada pada tahap berpikir 

kongkrit yang memerlukan media untuk membantunya berpikir dan 

berimajinasi. Oleh karena itu penerapan ruang pamer harus dirancang 

dengan interaktif sehingga anak-anak dapat berpartisipasi dalam suatu hal 

untuk memudahkannya dalam belajar.   

Kata “interaktif” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bersifat 

saling melakukan aksi, ada hubungan timbal balik, dan aktif. Bila dikaitkan 

dengan museum ini, perancangan ruang pamer interaktif berarti 

pembentukan ruang yang ada memiliki hubungan timbal balik dan saling 

berkomunikasi, baik antara pengunjung dengan pengunjung, maupun 

pengunjung dengan objek pamer yang ada.  

Berikut merupakan syarat merancang sebuah ruang pamer yang 

interaktif menurut Smithsonian – institusi perancangan pameran, antara 

lain (Fernandes 2014):  

1. Penekanan pada aktivitas fisik. 

Museum yang interaktif mengajak pengunjung untuk bergerak, ada 

sesuatu yang bisa dimainkan, dan pengalaman yang lebih dari sekedar 

informasi visual.  

2. Penekanan pada hasil akhir 
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Beberapa pengunjung mengartikan interaktif sebagai hal yang 

mempengaruhi atau merangsang mereka dan membuat pengunjung 

berpikir, bertanya-tanya, tertarik, dan ingin mengetahui lebih dalam.  

3. Penekanan pada teknologi 

Interaktif dapat dikatikan juga dengan penerapan teknologi yang bisa 

digunakan oleh pengunjung dan mendapatkan informasi secara 

multimedia. 

4. Penekanan pada aktivitas bersifat sosial 

Ruang pamer interaktif mendorong pengunjung untuk dapat 

bersosialisasi dan bersama-sama menikmati pameran yang ada. 

Dalam penerapan ruang pamer Museum Permainan Tradisional 

Anak ini penerapan konsep bermain atau “dolanan” dapat ditonjolkan 

sebagai kegiatan interaktif yang meningkatkan ketertarikan anak. Konsep 

bermain atau “dolanan” itu bisa diterapkan tidak hanya pada kegiatan, 

namun dapat diterapkan dalam perancangan ruang pamer secara 

keseluruhan. Maka dari itu perlu adanya pembentukan ruang pamer yang 

menyenangkan bagi anak sebagaimana mereka bermain, agar konsep 

cerita yang ingin disampaikan oleh isi museum dapat diserap oleh anak 

dengan mudah.  

Selain bentuk ruang pamer dengan konsep bermain, penerapan 

hands on museum pada ruang pamer juga merupakan cara untuk 

membuat ruang pamer yang interaktif (Cleaver 1988). Anak-anak tidak 

hanya bisa melihat barang pamer dari balik kaca, namun juga dapat 
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memegang, merasakan, dan memainkan barang pamer tersebut – yang 

tentu tidak semua barang bisa dipegang dan di sentuh.  

Teknologi yang berkembang sangat pesat dewasa ini, dapat 

digunakan sebagai salah satu media interaktif untuk memperkenalkan 

koleksi museum ke pengunjung. Mesikipun barang koleksi merupakan 

barang tradisional, pengemasan pamer bisa saja diwujudkan dengan 

sentuhan teknologi seperti yang banyak digandrungi oleh orang-orang 

zaman sekarang. Penerapan tersebut dapat berupa Augmented Reality, 

LCD Touchscreen, atau pun interactive LED. 

5.1.3. Kenyamanan Ruang 

Faktor kenyamanan dalam perancangan ruang pamer selayaknya 

ruang bermain anak tentunya harus diperhatikan dengan baik karena 

mempengaruhi mood, ruang gerak, inovasi, dan imajinasi anak. 

Kenyamanan itu sendiri diartikan sebagai suatu keadaan telah 

terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual dan 

holistik. Aspek kenyamanan dalam sebuah ruang tersebut dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut:  

A. Kenyamanan Spasial 

Ruang pamer yang dapat dilihat dan dinikmati dengan nyaman oleh 

anak-anak tentunya harus sesuai dengan ergonomi anak-anak. Prinsip 

dari ergonomic adalah penyesuaian pekerjaan dengan kemampuan dan 

keterbatan yang dimiliki oleh manusia, di sini berkaitan dengan anak-anak.  
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Berikut merupakan jarak pandang terhadap suatu objek diadaptasi 

dari buku Data Arsitek jilid 1 yang disesuaikan dengan antropometri anak-

anak: 

 

Gambar 5. 1 Pendekatan Jarak Pandang Vertikal Sesuai Ketinggian Anak 
Sumber: Analisa Pribadi 

 

 
Gambar 5. 2 Pendekatan Jarak Pandang Horizontal Anak 

Sumber: Analisa Pribadi 

Jarak pandangann penyajian koleksi dengan pengunjung perlu 

diperhatikan agar objek dapat dilihat secara menyeluruh, terutama anak-

anak yang memiliki dimensi tubuh yang lebih kecil, dapat menikmati objek 

tanpa kesulitan. 

Dalam menghadirkan ruang yang dapat dipahami oleh anak-anak, 

perlu adanya kontras dalam kemampuan ruang tersebut. Menurut Olds 

dalam Latif, 2014, ruang yang dapat menunjang kenyamanan dalam 
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beraktvitas anak-anak adalah ruang yang memiliki enam dimensi 

kekontrasan, antara lain: 

 Dalam / luar 

 Atas / bawah 

 Terang / gelap 

 Ada / tiada 

 Order / misteri 

 Ekspos / tersembunyi 

Dari enam kekontrasan di atas, ruang pamer museum dapat dibuat 

dengan menarik, tidak hanya lurus dan monoton, namun juga bisa dibuat 

dengan alur yang menyenangkan, yang dapat merangsang anak untuk 

melompat, memanjat, berseluncur, dan lain sebagainya. 

B. Kenyamanan Visual 

Ruang bermain perlu diciptakan dalam suasana yang 

menyenangkan agar dapat mempengaruhi proses kreatif anak menjadi 

lebih baik. Ruang yang menyenangkan tersebut dapat diciptakan dari 

permainan warna, bentuk, dan tekstur ruang. Permainan warna pada 

ruang dapat membuat anak lebih betah berada di ruang tersebut. 

Komposisi warna yang ada di ruangan tersebut juga secara psikologis 

dapat merangsang perkembangan terhadap penggunanya secara optimal.   

Warna dapat dijadikan alat komunikasi karena memudahkan anak 

dalam menanggapi bahasa. Selain itu warna juga dapat merangsang anak 

terutama bagi anak yang mengalami gangguan defisit perhatian. Berikut 

merupakan beberapa jenis warna dan maknanya: (RGW 2018) 

1. Putih, melambangkan kegembiraan, kedamaian, kebersihan. 

2. Kuning, melambangkan keceriaan, dapat merangsang aktivitas 

otot anak. 

3. Biru, menandakan keadamaian, dapat menenangkan syaraf 

anak, menurunkan kecemasan dan sifat agresif anak. 
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4. Hijau, melambangkan kesegaran dan menggembirakan, cocok 

untuk mendorong kepercayaan diri anak. 

5. Merah, warna yang mencolok, mendorong anak untuk berani 

6. Ungu, menandakan suasana yang ringan dan 

direkomendasikan untuk menenangkan anak. 

7. Coklat dan abu-abu, merupakan warna nada bumi, cocok untuk 

anak yang hiperaktif karena memberikan relaksasi, 

kehangatan, dan kenyamanan.  

Menurut Ching, untuk memenuhi gerak bebas dalam beraktivitas di 

dalam ruang anak membutuhkan ruang yang fleksibel, tidak terlalu padat, 

dan didukung dengan warna ruang yang netral maupun warna yang 

terang namun tidak menyilaukan sehingga menyebabkan mata cepat 

lelah, sakit kepala, dan tegang. (Sari 2004) 

a. Kombinasi kontrasi / komplementer, merupakan kombinasi 

yang menimbulkan kesan dinamin, dominan, dan kuat. 

b. Kombinasi analog, merupakan kombinasi yang memberikan 

kesan harmonis dengan warna yang memiliki karakter serupa. 

c. Kombinasi monokromatis, merupakan perpaduan warna yang 

intensitasnya sama, misalnya gradasi warna. 

d. Kombinasi kompleks, merupakan perpaduan warna apapun 

yang lebih ditekankan adalah segi kuantitas warna untuk 

menghindari kesan monoton. Menggunakan satu warna 

dominan dan warna lain sebagai aksen. 

Selain variasi warna, variasi bentuk juga dapat menunjang 

kreativitas anak walaupun pengaruh bentuk akan suatu hal tidak setinggi 

dibanding dengan pengaruh warna itu sendiri. Perbedaan bentuk dalam 

arsitektur dapat memberi makna yang berbeda juga. bentuk dasar seperti 

lingkaran, segitiga, dan persegi perlu dihadirkan sesuai kebutuhan ruang 

bermain anak, terutama bentuk lengkung yang bersifat dinamis.  
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