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BAB IV 

PENYELUSURAN DAN PERNYATAAN MASALAH DESAIN 

 
4.1. Kajian Komprehensif 

Pengalaman pada masa kanak-kanak adalah fase yang merupakan 

faktor dalam membentuk kepribadian setelah mereka dewasa nanti. Masa 

kanak-kanak merupakan pribadi yang sudah mulai dapat mengingat 

sesuatu, mengamati, dan mempelajari setiap detail yang mereka temukan. 

Berbeda dengan orang dewasa yang menggunakan dirinya sebagai wadah 

mengembangkan lingkungan sekitar, anak-anak justru menggunakan 

lingkungan sekitarnya untuk mengembangkan diri.  Pengembangan diri pada 

anak pada fase tersebut ialah memiliki keinginan besar untuk bereksplorasi 

serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan memiliki daya imajinasi yang 

tinggi pula. 

Imajinasi pada masa anak-anak ialah imajinasi atas sesuatu yang 

mereka lihat dan rasakan. Contohnya saat seorang dokter berperan dalam 

pekerjaannya yang dapat menjadi sarana menyembuhkan suatu penyakit, 

menurut anak-anak hal seperti ini merupakan hal yang membanggakan. 

Atau misal melihat seorang Arsitek dapat membangun gedung yang indah. 

Ketertarikan terhadap sebuah imajinasi profesi yang mereka cita-citakan 

itulah yang hendaknya didukung oleh para orangtua untuk lebih 

mengarahkan cita-cita tersebut agar anak lebih mendalami berkaitan dengan 

profesi yang mereka idamkan.  

Tak hanya dukungan dari orangtua, menciptakan sarana bermain yang 

imajinatif juga menjadi faktor pendukung lainnya. Karena anak akan 

membayangkan lebih jauh dan merasakan praktik langsung apabila suatu 

saat nanti mereka akan menjadi sesosok profesi yang mereka idamkan.  
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Berdasarkan hal tersebut, dirasa terdapat kepentingan khusus untuk 

membahas tentang pentingnya menciptakan suatu bangunan wisata edukasi 

yang atraktif dan imajinatif guna meningkatkan daya tarik anak, 

mengoptimalkan kreativitas, menstimulasi anak untuk terus belajar, 

berkembang dan beraktivitas. Desain tersebut diharapkan dapat membantu 

anak dalam mengembangkan potensi dirinya fase perkembangan 

berikutnya.  

 

4.2. Pernyataan Isu/Permasalahan/Fokus Desain 

4.2.1. Permasalahan Desain  

Dari uraian diatas masalah yang ada dalam perancangan wisata 

edukasi profesi untuk anak yaitu menciptakan bangunan wisata edukasi 

profesi untuk anak, yang atraktif dan imajinatif dan menciptakan ruang 

simulasi profesi, yang dapat memotivasi anak untuk mengenal dan menyukai 

profesi.b Agar anak dapat memperoleh dampak positif setelah berkunjung 

ke wisata edukasi profesi untuk anak di Semarang ini.  

 

4.2.2. Pernyataan Isu 

Isu yang akan dikembangkan pada Wisata Edukasi Profesi untuk Anak 

di Kota Semarang ini adalah : atraktif dan imajinatif. 

Atraktif yang dimaksutkan ialah bagaimana sebuah bangunan dan 

ruang dapat menarik minat pengguna utama yaitu anak-anak untuk 

mencoba berbagai macam permainan profesi yang telah disediakan. 

Sedangkan imajinatif yang dimaksut ialah bagaimana anak-anak dapat 

merasakan, berimajinasi, tentang aktivitas permainan profesi yang mereka 

lakukan sehingga mereka paham betul rasanya menjadi seorang ahli profesi 

yang sesungguhnya.  
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4.2.3. Fokus Desain 

Masalah dominan pada Wisata Edukasi Profesi untuk Anak ini adalah 

bagaimana mewujudkan rancangan ruang bermain dengan suasana yang 

atraktif dan imajinatif untuk mendukung kemampuan imajinasi anak guna 

mempelajari berbagai profesi, dengan memperhatikan dasar-dasar psikologi 

perkembangan pada anak usia 6-12tahun.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


