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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang  

Dilansir dari tribunjateng.com Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa 

Tengah masuk kedalam 10 Kota Terfavorit kunjungan wisatawan pada tahun 

2017. Kepala Disbudpar Kota Semarang menekankan bahwa tahun 2017 

kenaikkan jumlah wisatawan domestik sekitar 8%, dan di targetkan pada 

tahun 2018 mendatang jumlah wisatawan harus lebih dari 8%  

(tribunjateng.com). Dari data Statistik Pariwisata Jawa Tengah tahun 2015, 

terlihat bahwa wisata yang paling diminati ialah wisata yang bersifat aktif 

seperti Wisata Masjid Agung Jawa Tengah dan Taman Margasatwa. 

Sedangkan wisata edukasi di Semarang seperti Museum Ronggowarsito 

kurang diminati masyarakat karena bersifat pasif, hanya melihat benda-benda 

peninggalan sejarah tanpa melakukan sebuah aktivitas baru di dalamnya. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa wisata edukasi di Semarang kurang menarik 

minat masyarakat karena terlalu pasif. Untuk menanggapi hal tersebut Kota 

Semarang membutuhkan wisata edukasi yang lebih atraktif, imajinatif dan 

lebih modern yang dapat meningkatkan wisatawan Kota Semarang.  

Saat ini Pendidikan di Indonesia sedang mengalami banyak 

perkembangan. Dilihat dari proses belajar mengajar yang saat ini tak lagi 

berjalan satu arah secara formal seperti belajar mengajar di depan kelas, 

namun mulai bergeser menjadi dua arah yaitu lewat pembelajaran non formal 

atau Pendidikan di luar sekolah. Dengan adanya Pendidikan non formal siswa 

akan lebih dapat mengembangkan potensi dirinya dengan cara berpraktek 

langsung secara individu maupun kelompok. Serta lebih dapat 

mengembangkan karakter diri, minat dan bakat masing-masing individu. 
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Sebuah Wadah Edukasi selain pembelajaran formal di Sekolah dengan 

kurikulum yang belum banyak berkembang sangatlah penting dan diperlukan 

bagi anak-anak khususnya. Agar mereka tidak selalu menghabiskan waktu 

luang diluar sekolah dengan cara bermain gadget, game, secara 

individualism, karena hal tersebut dapat memberikan dampak negatif apabila 

hal tersebut memiliki frekuensi yang berlebihan.   

 
1.2. Masalah Desain  

a) Bagaimana menciptakan bangunan wisata edukasi profesi untuk anak, 

yang atraktif dan imajinatif ? 

b) Bagaimana menciptakan ruang simulasi profesi, yang dapat memotivasi 

anak untuk mengenal dan menyukai profesi? 

 
1.3. Tujuan dan Manfaat 

1.3.1. Tujuan 

Sarana edukasi yang atraktif, imajinatif dan lebih modern sebagai 

alternatif wisata bagi masyarakat serta dapat mengembangkan karakter 

sejak dini, melatih kemandirian dan berinteraksi sosial dengan cara 

berpraktik simulasi keprofesian.  

1.3.2. Manfaat 

a. Manfaat Akademisi ( Bidang Arsitektur ) 

• Mengimplementasikan desain arsitektural terhadap fungsi bangunan 

yang memiliki hubungan psikologis bagi anak-anak.  

• Menciptakan bangunan yang atraktif, imajinatif dan lebih modern dari 

sarana edukasi yang sudah ada.  
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b. Manfaat Praktisi 

• Memberikan sarana edukasi dan alternatif destinasi berlibur/berwisata 

bagi masyarakat. 

• Meningkatkan kemandirian anak sejak dini serta memgembangkan 

karakter anak.  

• Menghadirkan solusi bagi orangtua dalam mendidik dan memotivasi 

anak dalam tumbuh kembangnya.  

• Meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi dan pariwisata kota 

Semarang. 
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1.4. Kerangka Pikir 

 

Bagan 1. 1 Kerangka Pikir 
Sumber : Analisis Pribadi, 2018 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pendahuluan membahas hal-hal mendasar sebagai pengantar untuk 

mengenalkan awal dari materi Landasan Teori Arsitektur. Seperti latar 

belakang, masalah desain, tujuan & manfaat, serta sistematika 

pembahasan. 

 

BAB II. GAMBARAN UMUM 

Berisikan tinjauan umum mengenai gambaran umum fungsi projek, lokasi 

dan tapak, keadaan lingkungan tapak dan sosial budaya sekitar lokasi 

tapak projek.  

 

BAB III. PEMROGRAMAN ARSITEKTUR  

Pemrograman arsitektur merupakan hasil dari analisa kegiatan, pelaku, 

dan ruang yang terdapat dalam bangunan, berupa program ruang, besaran 

ruang yang akan menjadi landasan dalam perancangan.  

 

BAB IV. PENYELUSURAN DAN PERNYATAAN MASALAH DESAIN 

Meliputi kajian komprehensif mengenai analisa permasalahan pada 

bangunan dan lingkungan dengan kondisi faktual yang ada. Serta 

mencakup fokus permasalahan pada desain untuk menjadi dasar dalam 

seluruh analisa. 

 

BAB V. KAJIAN TEORITIK  

Uraian berbagai teori yang akan digunakan sebagai dasar dalam 

pemecahan masalah desain berdasarkan pernyataan masalah desain 

yang telah ditetapkan. 
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BAB VI. PENDEKATAN DESAIN 

Berisikan sikap sebagai entry point dalam pemecahan masalah yang 

berdasarkan pada pernyataan masalah desain yang telah ditetapkan.  

 

BAB VII. KONSEP PERENCANAAN 

Penetapan konsep perencanaan sebagai landasan dalam proses 

perancangan arsitektur. Meliputi konsep bentuk, ruang dan tata ruang, 

keruangan, pelingkup, struktur, utilitas, dan teknologi pada bangunan. 

  

BAB VIII. STRATEGI DESAIN  

Merupakan tahapan dalam proses perancangan arsitektur sebagai langkah 

dalam pemecahan masalah desain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


