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BAB IV ANALISA MASALAH 

A. Analisa Masalah  

1. Masalah Fungsi Bangunan dengan Aspek Pengguna 

Melihat fenomena yang terjadi minim nya minat baca pada anak di 

karenakan kegiatan membaca yang hanya dilakukan di lingkungan sekolah, 

serta anak-anak lebih suka menonton tv dan bermain gadget dibandingkan 

membaca buku, sebagai dampak arus globalisasi yang terjadi. Hubungan 

antara bangunan terhadap pelaku dan lingkungan masyarakat sebagai penentu 

terciptanya bangunan yang dapat bermakna bagi penggunanya, Bangunan 

perpustakaan ini dapat bermakna apabila memperhatikan karakteristik anak, 

selain itu kegiatan dalam perpustakaan tidak boleh kaku agar anak lebih bebas 

dalam berekspresi.  

Berdasarkan hal tersebut, pentingnya menciptakan bangunan 

Perpustakaan yang ramah terhadap anak dengan memperhatikan karakteristik 

anak yang dapat menciptakan suasana imajinatif dan rekreatif guna 

meningkatkan minat baca anak, sebagai stimulan anak untuk belajar, 

mengoptimalkan kreativitas, berkembang dan beraktivitas, sehingga dapat 

membantu dalam mengembangkan kreativitas serta potensi anak. 

2. Masalah Fungsi Bangunan dengan Tapak 

Berdasarkan permasalah fungsi bangunan perpustakaan anak dengan 

tapak berkaitan dengan bagaimana cara pengolahan bangunan yang dapat 

meningkatkan minat baca terhadap anak dengan menciptakan unsur imajinatif 

dan rekreatif. Fungsi kinerja bangunan baik sistem struktur dan tampilan fisik 

bangunan menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam penerapan struktur 

serta pemilihan bahan material yang ramah terhadap anak. 
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Pengolahan rencana tapak yang dipadukan dengan fungsi sebagai 

sarana belajar  dengan menciptakan taman bermain anak sebagai fasilitas pada 

perpustakaan. Dengan taman bermain dapat memberikan pengalaman 

bermain yang dapat menghasilkan perkembangan yang positif bagi anak. 

3. Masalah Fungsi Bangunan dengan Lingkungan Luar Tapak 

Perpustakaan membutuhkan keheningan guna menunjang kegiatan 

didalamnya. Permasalahan fungsi bangunan terhadap kondisi lingkungan luar 

tapak cukup mendapat perhatian, dimana pada kondisi eksisting tapak 

berdekatan dengan tingkat keramaian dan pola aktivitas yang tinggi. Sumber 

dari permasalahan tersebut diakibatkan oleh pola aktivitas dan tingkat 

keramaian pasar pada sisi utara tapak di jam-jam tertentu. Oleh karena itu 

bagaimana menciptakan kondisi fisik bangunan dengan pembatas, serta 

penataan ruang pada bangunan yang menciptakan kesan positif bagi pengguna 

dengan memperhatikan tingkat keamanan serta keselamatan pengguna, 

sehingga tidak mengganggu aktivitas didalamnya.  

Hubungan antara perpustakaan anak dengan kondisi lingkungan sekitar 

yang berfungsi sebagai kawasan dengan peruntukan lahan pendidikan tinggi, 

pariwisata dan industri kreatif sehingga tidak hanya menjadi tempat yang 

menarik minat pada anak, tetapi dapat menjadi daya tarik sebagai tempat 

rekreasi yang dapat memberikan edukasi pada kawasan sekitar tapak, 

sehingga dapat dinilai menjadi keberhasilan Perpustakaan Anak dalam 

mewadahi kegiatan rekreasi yang dapat mengedukasi, dengan bangunan 

perpustakaan ini dapat memberikan keselarasan positif bagi lingkungan 

sekitarnya. 
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B. Masalah-masalah yang Muncul 

Berdasarkan uraian diatas, terdapat fenomena yang terjadi sehingga 

menimbulkan beberapa isu atau permasalahan pada projek perpustakaan anak, 

yaitu: 

1. Tuntutan untuk menciptakan bangunan yang dapat bermakna untuk anak, 

dengan memperhatikan karakteristik anak 

2. Pentingnya menciptakan suasana imajinatif dan rekreatif yang dapat 

menarik minat baca anak. 

3. Perlunya tata ruang dan wujud bangunan yang ramah terhadap anak-anak 

usia dini. 

C. Pernyataan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas mengenai projek ini, muncul pernyataan masalah 

yang terdapat dalam perancangan Perpustakaan Anak di Surakarta, adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana wujud rancangan bangunan yang dapat menarik minat baca 

anak. 

2. Bagaimana merancang tata ruang dan bentuk yang mempengaruhi 

keselamatan dan keamanan pada anak. 

  


