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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 

 
5.1. Teori Pemecahan Masalah Desain 

Dalam rangka menciptakan ruang bermain yang cocok sesuai 

kelompok umur penggunanya, mendalami karakteristik perilaku 

perkembengan dari dominasi pengguna sangat diperlukan untuk 

menunjang keberlangsungan aktivitas dalam bangunan yang tepat bagi 

penggunanya.   

5.1.1. Klasifikasi Perkembangan Masa Anak-Anak 

Anak-anak melalui berbagai tahap ditandai dengan 

berkembangnya cara bermain saat mereka tumbuh. Preferensi dan 

kebutuhan dapat bervariasi berdasarkan kelompok usia. Adapun tahap-

tahap perkembangan menurut Hurlock selengkapnya Secara garis besar 

perkembangan anak dapat dikelompokkan dalam tahap-tahap berikut : 

a) Infants (lahir -1 tahun) 

b) Toddlers (1-3 tahun) 

c) Pre-school childs (3-6 tahun) 

d) School-age (6-12 tahun) 

Dalam buku pertumbuhan dan perkembangan anak menurut Prof Dr. 

Singgih D. Gunarsa, disebutkan bahwa anak-anak pada usia 6-12tahun 

merupakan anak-anak yang tengah memasuki masa pertumbuhan dan 

perkembangan yang optimal. Dan menurut ahli psikologi, masa anak-anak 

tersebut merupakan “usia berkelompok”, “usia penyesuaian”, dan “usia 

kreatif”. 
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a. Karakteristik Perkembangan Anak dalam Periode Usia Tertentu 

Berikut adalah karakteritik perkembangan anak berdasarkan sejauh mana aspek-

aspek perkembangan yang dikuasai oleh anak dalam periode usia tertentu :  

Aspek 
Perkembangan 

Masa Bayi  
(0-2 tahun) 

Masa Pra Sekolah 
(3-5 tahun) 

Masa Sekolah 
(6-12 tahun) 

Perkembangan 
Motorik  

Penguasaan gerak 
terbatas, mutlak 
tergantung pada 
orang lain 

Kecakapan motorik 
mulai berkembang, 
anak berusaha 
untuk mengenal 
sifat benda dan 
mengenal  
kemampuan motorik 
dirinya 

Kecakapan motorik sudah 
mencapai kematangan, 
dimana mereka mulai 
melepaskan 
ketergantungannya dengan 
orang lain.  

Perkembangan 
Pengamatan 

Mulai berfungsinya 
alat – alat indera 
melalui gerakan – 
gerakan refleks 

Pengamatan / 
penginderaan 
mengalami 
perkembangan 

Anak telah mampu 
membedakan sifat benda 
dan mengenal bagian – 
bagiannya 

Perkembangan 
Fantasi 

Belum terlihat Fantasinya sangat 
luas, sangat tetarik 
dengan cerita / 
dongeng di luar 
alam nyata 

Fantasinya mulai berkurang 
dan mengarah ke imajinasi 
kepada hal – hal yang 
masuk akal / nyata. 

Perkembangan 
Gambar 

Belum terlihat Pengenalan masa 
menggambar, anak 
mulai corat – coret 
untuk menyatakan 
sesuatu yang ada 
dalam dirinya 

Dorongan 
menggambar/berkreasi 
mulai berkembang untuk 
mengungkapkan apa yang 
ada dalam pikirannya dan 
apa yang telah diserap dari 
lingkungan sekitarnya 

Perkembangan 
Berfikir 

Masih terbatas 
melalui 
pengalaman 
sensori – motor 

pematangan fungsi 
berfikir, mulai bisa 
berkomunikasi 

Pikiran/intelegensinya 
berkembang pesat, mulai 
mengerti logika 
penggunaan nalar, selalu 
ingin tahu, ingin mencoba 
dan menyelidik, mulai 
berfikir kritis 

Perkembangan 
Perasaan 

Emosi timbul 
sehubungan 
dengan 
rangsangan fisik 

Mulai bersifat 
mengarah ke luar, 
terbuka terhadap 
masukan dari 
pengaruh 
lingkungan, mulai 
menampakkan rasa 
emosinya 

Adanya pengendalian 
emosi dan kesediannya 
bertanggung jawab. 

Perkembangan 
Rasa Sosial 

Kontak dengan 
dunia luar masih 
terbatas 

Perasaan sosial 
mulai berkembang, 
Mulai bergaul 
dengan orang 
lain/teman sebaya 

Perkembangan rasa sosial 
sangat tampak, Lingkungan 
sosial semakin luas mulai 
membentuk kelompok 
bermain 

Tabel 5. 1 Karakteristik Perkembangan Anak 
Sumber : Prof. Dr. Singgih D. Gunarsa, Psikologi Perkembangan Anak dan 

Remaja, BPK Gunung Mulia , 1992 
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b. Pokok Penting dalam Perkembangan Masa Anak-anak 

i. Keterampilan pada masa anak-anak secara kasar dapat digolongkan 

kedalam 4 kelompok besar, yaitu : 

a. Keterampilan menolong diri 

b. Keterampilan menolong orang lain 

c. Keterampilan sekolah 

d. Keterampilan bermain 

ii. Masa anak-anak disebut usia berkelompok, karena minat anak dalam 

kegiatan dengan teman-teman dan ingin menjadi bagian dari kelompok yang 

mengharapkan anak untuk menyesuaikan diri dengan pola perilaku, nilai-

nilai dan minat anggotanya.  

iii. Minat anak yang lebih besar lebih luas, dan meliputi banyak minat baru. 

Antara lain, minat kepada nama, tubuh manusia, seks, sekolah, pekerjaan 

masa depan.  

c. Bermain 

Anak tidak dapat memisahkan antara bermain dan bekerja. Bagi anak, 

bermain merupakan aktifitas anak seperti bekerja dan merupakan metode 

bagaimana mereka mengenal dunia. Bermain tidak sekedar mengisi waktu, tetapi 

merupakan kebutuhan anak seperti halnya makanan, perawatan, cinta kasih, dan 

lain – lain. Melalui bermain, anak tidak hanya menstimulasi pertumbuhan otot-

ototnya, tetapi lebih dari itu kesenangan merupakan salah satu elemen pokok 

dalam bermain.1 

Melalui bermain anak akan mengalami pengalaman hidup yang nyata. Anak 

akan menemukan kekuatan serta kelemahan sendiri. Bermain adalah unsur yang 

                                            
1 Jurnal Intra Vol. 5, No. 2, (2017) 871-889 
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paling penting untuk perkembangan anak baik fisik, emosi, mental, intelektual, 

kreativitas, dan social. 2 

Dalam bermain perlu diperhatikan untuk mengantisipasi segala sesuatu yang 

diperkirakan akan mengganggu kegiatan anak, sehingga perlu diketahui syarat – 

syarat penting dalam kegiatan bermain anak, yaitu sebagai berikut : 

i. Perlindungan terhadap keamanan bermain anak  

ii. Pemberian stimulasi yang menimbulkan minat anak dalam mempelajari 

lingkungannya.  

iii. Kesempatan untuk eksplorasi melalui alat-alat indera (auditif, taktil dan visual) 

 

d. Minat dan kegiatan bermain pada masa anak-anak 

Menurut Elizabeth. B. Hurlock, bermain dianggap sangat penting untuk 

perkembangan fisik dan psikologis sehingga semua anak diberi waktu dan 

kesempatan untuk bermain.  

Model permainan yang dapat menambah perkembangan anal-anak yaitu : 

1. Permainan fisik 

2. Permainan yang mengasah kreativitas 

3. Permainan secara kelompok 

4. Permainan yang melatih sensori anak 

5. Permainan yang tenang 

Dalam membahas akibat sosialisasi dari bermain, Lever mengatakan “Selama 

bermain anak mengembangkan berbagai keterampilan sosial sehingga 

memungkinkannya untuk menikmati keanggotaan kelompok dalam masyarakat 

anak-anak” 

                                            
2 Jurnal Intra Vol. 5, No. 2, (2017) 871-889 
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Jenis minat pada masa anak-anak ialah bermain konstruktif, menjelajah, 

mengumpulkan, permainan dan olahraga, hiburan/refreshing. 

 

e. Konsep Belajar sambil Bermain  

Dalam Bodrova dan Leong (1996), beberapa ahli yakin bahwa bermain 

mempengaruhi perkembangan anak melalui 3 cara, yaitu : 

No Cara Keterangan 

1 Menciptakan Zone of 
Proximal Developmental 
(ZPD) bagi Anak 

ZPD merupakan wilayah yang 
mengubungkan kemampuan actual dan 
potensial anak. Pada saat bermain, anak 
melakukan sesuatu yang melebihi usianya 
dan tingkah laku sehari-hari. Bermain dapat 
diibaratkan sebagai kaca pembesar yang 
berisi semua kecenderungan perkembangan. 
Peran, aturan, dan dukungan motivasional 
dimungkinkan oleh situasi imajiner yang 
menyediakan bantuan bagi anak untuk 
membentuk tingkat yang lebih tinggi pada 
ZPDnya. 

2 Memfasilitasi 
separasi/pemisahan pikiran 
dari obyek dan aksi 

Dalam bermain, anak lebih menuruti apa 
yang ada dalam pikiran dari realitnya. Hal ini 
dikarenakan, bermain memerlukan 
penggantian suatu obyek dengan obyek lain. 
Anak-anak mulai memisahkan makna atau 
ide suatu obyek dengan obyek itu sendiri. 
Pemisahan antara makna dengan obyeknya 
merupakan persiapan untuk perkembangan 
membuat gagasan dan berpikir abstrak. Di 
dalam berpikir abstrak, anak mengevaluasi, 
memanipulasi dan memonitor ide dan pikiran 
tanpa mengacu pada dunia nyata. 

3 Mengembangkan 
penguasaan diri 

Dalam bermain, anak tidak dapat bertindak 
sembarangan. Anak harus bertindak sesuai 
skenariio. Misal anak bertindak sebagai bayi 
harus menirukan tangis bayi dan berhenti 
saat sang ayah membujuknya. Kegiatan 
menangis merupakan tingkah laku yang 
disengaja yang menggunakan fungsi mental 
yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 
anak dapat menguasai tingkah laku mereka. 
Bermain merupakan kesadaran dan control 
yang lebih signifikan dari konteks lain.  

Tabel 5. 2  Teori bermain pada anak 
Sumber : Bodrova, E. dan Leong, D.J. 1996. Tools of The Mind. The Vygotsky 

Approach to Early Chilhood Education. 
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Terdapat 3 teori bagaimana cara anak belajar yang memiliki persamaan 

dimana belajar adalah proses aktif yang menuntut peran setiap anak, yaitu :   

No Cara Keterangan 

1 Teori Expential Learning Melalui pengalaman, anak belajar mempraktekkan 
suatu metode ilmiah. Anak, sebagai pembelajar, 
menghadapi pengalaman asli, yaitu keterlibatan 
aktif anak dalam suatu aktifitas yang menarik bagi 
mereka. Di dalam pengalaman tersebut, anak 
menemukan berbagai masalah yang menstimulasi 
untuk berpikir.  
 
Anak memperoleh pengetahuan melalui 
pengalaman. Berarti, pengetahuan bukanlah wujud 
informasi yang melekat otomatis pada anak, yang 
diperoleh tanpa usaha. Kekayaan pengetahuan 
anak diperoleh melalui pengalaman akan 
digunakan anak sebagai materi dalam menghadapi 
berbagai situasi.  

2 Teori Konstrukvitisme Konsep pandangan konstruktivistik menekankan 
keterlibatan anak dalam proses belajar. Menurut 
pandangan ini proses belajar harus menyenangkan 
bagi anak dan memungkinkan anak berinteraksi 
secara aktif dengan lingkungannya. Bermain media 
sekaligus cara terbaik untuk pembelajaran. Dalam 
bermain itulah anak belajar melalui proses berbuat 
dan menyentuh langsung obyek-obyek nyata. 

3 Teori Multiple Intelligences Anak belajar melalui berbagai macam cara. Anak 
mungkin belajar melalui kata-kata, angka, gambar, 
warna, nada-nada suara, melalui interaksi dengan 
orang lain, diri sendiri, alam dan perenungan 
tentang hakikat sesuatu. 

Tabel 5. 3  Teori pembelajaran pada anak 
Sumber : Jurnal Konsep Perencanaan Istana Anak, Linawati, 2011 

 
5.1.2. Teori Atraktif dan Imajinatif 

Atraktif berarti bersifat menyenangkan dan mampu membangkitkan 

minat seseorang terhadap hal tersebut.  

Sedangkan imajinatif ialah  daya pikir untuk membayangkan (dalam 

angan-angan) atau menciptakan gambar (lukisan, karangan, dan 

sebagainya) kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang 

secara umum.3 

                                            
3 http://kbbi.web.id  
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Dengan kata lain atraktif-imajinatif adalah kegiatan yang dapat 

mernaik minat anak-anak, bersifat menyeneangkan yang dapat dilalui 

melalui pengakaman rekreasi yang melibatkan kreativitas dan daya 

imajinasi anak, sehingga menimbulkan dampak perasaan berkesan bagi 

anak-anak yang beraktivitas didalamnya.  

Dikemukakan bahwa elemen-elemen ruang yang dapat 

mengoptimalkan kreativitas anak4, yaitu :  

a. Ukuran dan bentuk 

b. Perabot dan penataan 

c. Warna ruang 

d. Keselamatan diri 

e. Keindahan 

f. Integrasi alam dan lingkungan 

5.1.3. Teori Tata Ruang dan Bentuk Ideal untuk Anak 

Imelda Sanjaya dalam Harmastuti 2009, syarat secara umum penggunaan 

bentuk anak harus dapat memenuhi kriteria tertentu, yaitu nyaman, aman, variatif, 

simple, dan mudah dibersihkan. 

Kebutuhan Anak 
dalam Ruang 

Indikator Keterangan 

Nyaman/ 
Ergonomis 

Nyaman atau ergonomis 
terkait dengan bentuk dan 
ukuran sesuai antropometri 
dan kebutuhan gerak anak.  

Bentuk disesuaikan dengan analisis 
antropometri dan kebutuhan gerak 
anak 

Aman Aman terkait dengan 
elemen pembentuk ruang 
yang tidak membahayakan, 
mengadopsi bentuk tumpul 
dan lengkung.  

Bentuk elemen pembentuk ruang 
dapat berupa bentuk lingkaran 
penuh atau bentuk lengkung S  
 
 
 
 
 

Variatif,dinamis Variatif terkait dengan 
variasi bentuk agar tidak 
membosankan.  

Bentuk massa bangunan dapat 
dikombinasikan antara satu dengan 
yang lain.  
 

                                            
4 Fauzia (2004) dalam Humaniora Vol.5 
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Simple dan 
mudah 
dibersihkan 

Simpel dan mudah 
dibersihkan terkait dengan 
bentuk yang sederhana 
(tidak banyak detail) dan 
mudah dibersihkan. 

Dapat menggunakan bentuk-bentuk 
dasar geometris  
 
 
 
 
 

Tabel 5. 4  Teori tata ruang dan bentuk ideal untuk anak 
Sumber : Jurnal Interior Layanan Perpustakaan Anak, 2017 

 
 

5.1.4. Teori Kebutuhan Warna untuk Anak 

Sari (2004) dalam jurnal Interior Layanan Perpustakaan Anak, menyatakan 

bahwa terdapat warna-wanra yang mendukung kebutuhan anak dalam ruang. 

Kebutuhan anak tersebut :  

Kebutuhan 
Anak dalam 

Ruang 

Suasana 
Ruang 

Kebutuhan Warna pada Anak 

Rasa bebas Fleksibel, tidak 
terlalu padat 

Warna Netral : Putih, 
Abu0abu muda, coklat 
muda dan krem 

 

Komposisi warna 
terang : (merah-jingga, 
kuning-jingga, kuning-
hijau, biru-hijau) 

 
Rasa aman Tidak 

menakutkan, 
menegangkan 
dan 
menyilaukan 

Warna Pastel 

 
Menghindari warna-warna gelap, seperti hitam, abu 
tua, coklat tua. Dan menghindari warna yang 
menyilaukan 

Rasa 
nyaman dan 
hangat 

Suasana 
hangat 

Warna Hangat : merah, ungu, jingg, kuning 
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Merangsan 
untuk 
braktifitas, 
gembira dan 
kreatif 

Suasana 
meriah 

Warna Hangat : merah, 
ungu, jingga, kuning 

 

Komposisi warna 
terang : (merah-jingga, 
kuning-jingga, kuning-
hijau, biru-hijau) 

 
Tabel 5. 5  Teori kebutuhan warna untuk anak 

Sumber : Jurnal Interior Layanan Perpustakaan Anak, 2017 
 
 

5.1.5. Teori Pelingkup Ruang untuk Anak 

 
No Pelingkup Standart 

1 Lantai Material lantai pada ruang belajar anak haruslah material 
yang aman, tidak keras, tidak licin, mudah dibersihkan, 
serta tahan lama dan sesuai untuk berbagai aktivitas anak 
(Kim, 2010). Selain itu, sebaiknya tidak terlalu ramai 
dengan motif/patra (Feinberg, 2010:125). 
 

2 Dinding Cat merupakan salah satu material yang banyak digunakan 
karena selain mudah perawatan dan harganya terjangkau, 
cat juga tahan terhadap AC (Feinberg, 2010:128) 

4 Perabot Menggunakan material plastik dan besi berongga, 
sehingga ringan dan mudah dipindah oleh anak-anak. Hal 
ini baik untuk melatih motorik anak dan kemandirian anak 
untuk merapikan kursinya sendiri setelah digunakan. 
Perabot yang ringan juga menawarkan fleksibilitas 
sehingga perabot dapat dipindahkan dan diatur ulang. 
 
Adapun ukuran-ukuran perabot yang direkomendasikan 
yaitu:  

• Meja anak berukuran p=120 cm, l=75 cm, dan t=47-50 
cm.  

• Kursi anak berukuran p=32-35 cm, l=27-30 cm, dan t=30 
cm. 

• Rak untuk alat pendidikan berukuran p = 150 cm, l = 40 
cm, dan t = 65 cm.  

• Rak simpan barang milik anak didik (loker) merupakan 
rak besar yang berkotak-kotak. Adapun ukuran tiap-tiap 
kotak tersebut, yaitu p = 30 cm, l = 30 cm, d = 35 cm, 
dan t = ± 100 cm (tiga tingkat). 

Tabel 5. 6  Teori pelingkup ruang untuk anak 
Sumber : Dimensi Interior Vol. 11, No. 1, Juni 2013,31-43 
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Kesimpulan  

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas,terdapat analisa sebagai 

berikut :  

No Analisa Keterangan 

1 Pelaku Berdasarkan teori yang dikemukakan Prof Dr. Singgih 

D. Gunarsa, sasaran utama pengguna pada bangunan 

Wisata Edukasi Profesi ini adalah anak-anak berusia 6-

12th 

2 Konsep bermain Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di atas, 

pada wisata edukasi profesi untuk anak ini akan 

menggunakan metode “Menciptakan Zone of Proximal 

Developmental (ZPD) bagi Anak” dan Expential Learning, 

serta Konstrukvitisme, dalam proses pembelajaran sambil 

bermain. Karena, didapati dalam 3 teori tersebut, anak akan 

lebih berkembang dan menstimulan rasa, motoric, kognitif 

dan psikis anak.  

3 Jenis Permainan  Berdasar pada buku Psikologi Perkembangan milik 

Elizabeth. B. Hurlock, disebutkan bahwa terdapat minat 

anak pada usia 6-12th, dan tugas anak pada masa 

perkembangan. Maka didapatkan jenis permainan yang 

akan diterapkan pada Wisata Edukasi Profesi sebagai 

berikut :  

 Bidang Jenis Nilai yang diterapkan 

JASA 

Polisi 
Tanggung jawab, kolaborasi, sosial, 

berpikir cepat 

Dokter Gigi 
Tanggung jawab, komitmen, percaya 

diri, komunikasi, kolaborasi 

Perawat Bayi 

Tanggung jawab, perhatian kasih 

sayang, motoric, pengetahuan diri, 

komunikasi 

Apoteker 
Tanggung jawab, percaya diri, berpikir 

cepat, integritas 

Insinyur 

Tanggung jawab, integritas, loyal, 

berani, kerjasama, sosial, berpikir 

kritis 

MEDIA 

Penyiar Radio 
Saling menghargai, komunikasi, 

berpikir kritis 

Penyiar TV 
Percaya diri, toleransi, komunikasi, 

pengetahuan diri 

Wartawan & 

Jurnalis 

Kejujuran, tanggung jawab, 

komunikasi, berpikir kritis, 

bekerjasama 

Fotografer & 

Model 

Percaya diri, toleransi, komunikasi, 

pengetahuan diri 
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Social Media 

Influencer 

Percaya diri, komunikasi, berpikir 

kritis, kolaborasi 

Vlogger 

(Youtuber) 

Percaya diri, komunikasi, kreatif, 

kolaborasi 

Blogger 
Percaya diri, komunikasi, berpikir 

kritis, kreatif 

INDUSTRI 

Chocolatier 
Tanggung jawab, komitmen, motoric, 

kognitif, berpikir kritis, komunikasi 

Barista 
Tanggung jawab, mandiri, komunikasi, 

pengetahuan diri 

Pizza Maker 
Mandiri, tanggungjawab, komunikasi, 

pengetahuan diri, motorik 

Baker 
Tanggungjawab, komunikasi, 

pengetahuan diri, motoric, kreatifitas 

Chef & Food 

Stylist 

Mandiri, kreatifitas, pengetahuan diri, 

tanggung jawab, motoric  

RETAIL 

Designer 

Mode 

Kreatif, saling menghargai, tanggung 

jawab, motoric, komunikasi 

Digital 

Marketing 

Berpikir kritiis, pengetahuan diri, 

kreatif, motoric, tangung 

jawab,komunikasi 

Product 

Designer  

Kreatif, berpikir kritis, tanggung jawab, 

komunikasi, bekerjasama 

TRANSPORTASI 

Pilot 

Tanggung jawab, berterimakasih, 

menghormati, bekerjasama, 

komunikasi 

Masinis 

Tanggung jawab, berterimakasih, 

menghormati, bekerjasama, 

komunikasi 

Nahkoda  

Tanggung jawab, berterimakasih, 

menghormati, bekerjasama, 

komunikasi 

4 Bentuk Bentuk massa bangunan akan memperhatikan 

geometri-geometri yang disarankan pada teori 

kebutuhan ruang anak untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut. (geometris namun variative dan dinamis).  

5 Warna Warna akan didominasi oleh warna terang (putih, coklat 

muda dan abu muda) serta kolaborasi dengan warna 

pastel dan warna hangat berdasarkan teori kebutuhan 

warna untuk anak.  

6 Pelingkup Pelingkup ruangan akan menggunakan standart dari 

teori pelingkup anak dan menyesuaikan postur tubuh 

anak serta memperhatikan keamanan dan 

kenyamanna bagi anak.  

Tabel 5. 7 Analisa  kesimpulan terhadap teori pada anak 
Sumber : Analisis Pribadi, 2018 


