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BAB V LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori pernyataan masalah 1 

1. Teori Menarik Minat Baca Anak 

Minat adalah kecenderungan yang agak menetap dan subjek merasa 

tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam 

bidang itu. Perasaan senang biasanya dapat menumbuhkan minat. Apalagi jika 

diperkuat dengan sikap positif, maka minat dapat berkembang dengan baik12.  

Membaca adalah alat untuk belajar dan untuk memperoleh kesenangan, 

membaca merupakan alat sebagai orang yang melek huruf untuk memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman yang telah disimpan dalam bentuk tulisan, 

membaca dapat digunakan untuk memenuhi berbagai tujuan13. Selain itu 

manfat membaca adalah (1)memiliki rasa kebahasaan yang tinggi dalam 

berbicara, menulis, dan memahami gagasan rumit, (2)dapat memberikan 

wawasan yang luas, (3)memberikan beragam perspektif kepada anak, (4)dapat 

mengatasi rasa tidak percaya diriakibat kurangnya pengetahuan14. 

Minat dapat menjadi pendorong atau motivasi untuk melakukan sesuatu. 

Dengan demikian minat baca berarti dorongan atau motivasi untuk membaca, 

minat baca juga berfungsi sebagai alat motivasi pada seseorang untuk 

membaca, yang berarti pula motivasi untuk belajar15. 

Kegiatan membaca dapat mempengaruhi perkembangan anak. Pada anak 

usia dini dengan membaca dapat mepengaruhi perkembangan anak secara 

optimal apabila sehat badannya, cukup gizinya dan di didik secara baik dan 

                                                
12 Sutarno NS. Perpustakaan dan Masyarakat. Jakarta: Yayasan Obor Indonsia, 2003. hal 13 
13 Drs. Mudjito, M.A, Pembinaan Minat Baca, Jakarta: Universitas Terbuka, 2001, hal 61 
14 Mary Leonhardt,(1999) dalam Jurnal Roqib (2009) 99 Cara Menjadikan Anak anda Keranjingan   

Membaca 
15 Drs. Mudjito, M.A, Pembinaan Minat Baca, Jakarta: Universitas Terbuka, 2001, hal 86 
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benar. Anak dapat berkembang dari aspek perkembangan fisik, baik motorik, 

dan perkembangan kognitif, serta aspek sosial dan emosional. 

Menurut Soeatminah dalam junal Erna Ikawati (2013), adanya beberapa 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat baca pada anak adalah sebagai 

berikut : 

a. Faktor dari dalam 

Pengaruh faktor minat baca dari dalam meliputi (1)Pembawaan/ 

Bakat, (2)Jenis Kelamin, (3)Tingkat pendidikan, (4)Keadaan kesehatan, 

(5)Keadaan jiwa, dan (6)kebiasaan. 

b. Faktor dari luar 

Adanya pengaruh dari luar yang dapat mempengaruhi minat baca, 

antara lain tersedianya (1)Buku/ bahan bacaan sebagai Kebutuhan anak, 

dan (2)Faktor lingkungan anak (lingkungan keluarga dan sekolah). 

2. Teori Kegiatan yang Mempengaruhi Kemampuan dan Minat Pada Anak 

Pada perpustakaan agar dapat bermakna untuk anak dengan 

memperhatikan karakteristik perkembangan anak. Guna menarik minat, 

kegiatan dalam perpustakaan jauh dari kesan kaku agar anak dapat lebih bebas 

dalam berekspresi. Kemampuan serta minat pada anak berpengaruh pada 

kemampuan kognitif yaitu kemampuan berfikir serta mengamati, kemampuan 

afektif yang ditunjukan dalam berbahasa dan bersosialisasi serta kemampuan 

motorik anak16. 

Menurut Carolyn Meggitt kegiatan yang mempengaruhi kemampuan serta 

minat pada anak meliputi 3 aspek, yaitu17: 

a. Kemampuan Kognitif, pada fase ini anak mulai (1)mengenal bentuk 

                                                
16 Dr. Yuliani Nurani Sujiono, M.Pd, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, Indeks, 2009, hal 156 
17 Carolyn Meggitt, Memahami Perkembangan Anak, Indeks, 2013 
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geometri dan dapat memadankan dngan objek nyata/ melalui gambar, 

(2)dapat mengenali warna,(3)detail terhadap karya yang di kerjakan, 

(4)menunjukan minat terhadap ala, pengetahuan serta binatang, serta 

(5)memiliki tingkat konsentrasi lebih lama dalam mengerjakan sesuatu. 

b. Kemampuan Afektif pada anak ditunjukan dengan, anak pada fase ini 

(1)lebih supel dalam bermain dan tertarik untuk membina hubungan 

dengan teman sebayanya, (2)cenderung mampu bekerja sama, diberi 

tanggung jawab dan suka menghabiskan waktu bersama teman. 

c. Kemampuan Motorik pada anak ditunjukan dengan menyenangi kegiatan 

(1)mengecat menggunakan kuas, (2)membuat kerajinan dengan tanah liat 

atau plastisin, (3)menikmati kegiatan bermain yang energetik dan kegiatan 

memanjat pohon/ tiang-tiang, (4)menikmati kegiatan yang bersifat 

menyusun, mengkonstruksi, atau membangun benda. 

3. Eksprsi Bentuk 

Ekspresi bentuk adalah apa yang kita lihat menurut pengaruh atau 

pengalaman sebelumnya. Oleh karena itu setiap orang memiliki latar belakang 

dan pengalaman yang berbeda-beda, maka tanggapan terhadap ekspresi yang 

dimunculkan oleh subyek juga akan berbeda-beda. Setiap kerangka arsitektural 

senantiasa mengandung ekspresi sebagai sebuah prinsip. 

Ekpresi dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek yakni Fungsi. Fungsi dapat 

melahirkan bentuk yang ekspresif misalnya kita membuat sebuah lumbung padi 

dengan menitik beratkan pada pemenuhan fungsi, maka akan muncul bentuk 

lumbung padi yang dapat menghindari terjadinya pembusukan padi, 

menghindari gangguan tikus dan sebagainya18.  

 

                                                
18 Smithies, 1984 
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4. Teori Perwujudan Suasana Imajinatif dan Rekreatif 

Agar membaca dapat menjadi kegiaitan yang menyenangkan bagi anak, 

diperlukannya suasana yang imajinatif dan rekreatif pada bangunan 

perpustakaan anak. Dengan mewujudkan suasana imajinatif, sebagai langkah 

awal untuk mengembangkan kemampuan berfikir pada anak dengan 

menggunakan imajinasinya (bersifat khayal). Selain itu dengan menciptakan 

suasana rekreatif dengan menciptakan tempat yang dapat menggembirakan 

untuk anak, bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi dapat juga sebagai 

tempat rekreasi, serta dapat mengajarkan anak saling bersosialisasi dengan 

teman sebayanya sebagai salah satu unsusr perkembagan pada anak. 

a. Imajinatif 

Imajinatif merupakan daya pikir untuk membayangkan (dalam angan-

angan) atau menciptakan gambaran, lukisan karangan dan sebagainya 

berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang secara umum. 

Kemampuan imajinasi pada anak termasuk dalam kemampuan kognitif 

anak. Pentingnya bermain imajinasi bagi anak bergina, sebagai berikut19: 

1. Membantu anak dalam kemampuan berfikir dan bahasa 

2. Membantu anak untuk memahami oranglain 

3. Membantu anak untuk mengembangkan kreativitasnya 

4. Membantu anak untuk mengenali diri sndiri. 

b. Rekreatif 

Rekreatif adalah aktivitas yang dilakukan setelah lelah beraktifitas pada 

waktu luang atau senggang, dengan tujuan untuk meningkatkankesegaran 

mental dan pikiran.  

Dalam perkembanga bakat pada anak, kegiatan kegiatan yang optimal 

                                                
19 Dr. Yuliani Nurani Sujino, M.Pd, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, Indeks, 2009, hal 152 
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dilakukan dalam suasana yang fun dan rekreatif. Menghindari tekanan/ 

paksaan maupun suasana kaku pada anak, dikarenakan dapat 

menimbulkan kemungkinan anak menjadi down dan tidak menyukai kegiatan 

yang dilakukan nya20.  

B. Landasan Teori pernyataan masalah 2 

1. Pola Tata Ruang dan Bentuk untuk Anak 

a. Pola Tata Ruang 

Suatu bentuk dasar geometris untuk mengorganisir bentuk dan ruang 

dalam sebuah bangunan dapat diciptakan melalui tatanan didalam suatu 

komposisi arsitektural. Bentuk dan ruang dari seluruh jenis bangunan harus 

menyadari dasar hirarki didalam fungsi-fungsi yang dicakup, para 

pengguna yang dilayani, tujuan-tujuan atau makna yang mereka 

kemukakan, serta ruang lingkup atau konteks yang disampaikan. 

Pengakuan akan kebragaman, kompleksitas, dan hirarki didalam 

pemrograman, perancangan dan pembuatan bangunan memiliki prinsip-

prinsip penyusunan antara lain : 

1. Hirarki 

Artikulasi terhadap kemungkinan suatu bentuk atau ruang melalui 

ukuran, bentuk dasar, atau penempatan relatif terhadap bentuk dan 

ruang lain dari organisasi tersebut. 

2. Irama 

Suatu gerakan yang dicirikan dengan adanya suatu pengulangan 

berpola atau perubahan elemen-elemen bentuk atau motif didalam 

suatu bentuk yang dirubah ataupun tetap. 

 

                                                
20 Dra. Rose Mini A. Prianto, M.Psi, Perilaku Anak Usia Dini, Kanisius, hal 17 
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3. Datum 

Sebuah garis, bidang, atau volumenya yang, oleh kemenerusannya dan 

keteraturannya, berfungsi mengumpulkan, mengukur, dan mengatur 

suatu pola bentuk dan ruang. 

4. Transformasi 

Prinsip-prinsip yang menjelaskan bahwa suatu konsep, struktur, atau 

organisasi arsitektur dapat diubahmelalui serangkaian manipulasi dan 

permutasi terpisah dalam upaya menanggapi sebuah lingkungan 

khusus atau 

b. Bentuk Untuk Anak 

Bentuk atau wujud merupakan hasil konfigurasi tertentu dari 

permukaan-permukaan dan sisi bentuk (Ching, 1979: 50). Ciri-ciri pokok 

yang menunjukan bentuk/ wujud dimana ciri-ciri tersebut pada kenyataanya 

dipengaruhi oleh keadaan bagaimana cara kita memandangnya.  

Menurut imelda sanjaya dalam Harmastuti (2009), syarat secara 

umum penggunaaan bentuk untuk anak harus dapat memenuhi kriteria 

tertentu, yaitu nyaman atau ergonomis, aman, variatif, simpel, dan mudah 

dibersihkan, sebagai berikut : 
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Tabel 5. 1 Kebutuhan Unsur Bentuk untuk Anak 
Sumber : Jurnal Interior Layanan Perpustakaan Anak 

Kebutuhan 

Anak dalam 

Ruang 

Kebutuhan Warna Anak Keterangan 

Nyaman/ 
Ergonomis 

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

Bentuk disesuaikan dngan analisis 
antropometri dan kebutuhan gerak anak 

Aman 

Aman terkait dengan 
bentuk yang tidak 
membahayakan, 
mengadopsi bentuk 
tumpul dan lengkung 

Bentuk dapat berupa bentuk lingkaran 
penuh atau bentuk lengkung S 
 

 

Variatif 
Variatif terkait dengan 
variasi bentuk agar tidak 
membosankan 

Bentuk dapat di kombinasikan antara satu 
dengan yang lain, dengan ketentuan harus 
tetap ada yang dominan. 
 

 

 

Simpel dan 
mudah 
dibersihkan 

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

Dapat menggunakan bentuk-bentuk dasar/ 
bentuk geometris, dan tidak bersudut (agar 
mudah dibersihkan) 

 

2. Teori Pelingkup Ruang Untuk Anak 

Dalam merancang ruang untuk anak perlunya memperhatikan kebutuhan 

serta standar perabot untuk anak. Terdapat beberapa unsur dalam pelingkup 

ruang dan perabot untuk anak, meliputi: 

a. Lantai 

Menurut (Kim, 2010) material pada lantai yang digunakan sebagai 

kegiatan anak-anak haruslah material yang aman, tidak keras, tidak licin, 

mudah dibersihkan, serta tahan lama. Penutup Lantai Karpet menjadi hal 

yang harus ada pada ruang anak, hal tersebut dikarenakan karpet memiliki 

tekstur lembut, lentur dan dapat merdam suara, mengurangi suara 

Bentuk 
lingkaran 
penuh 

Bentuk S 

Bentuk lurus Bentuk bersudut Bentuk lengkung 
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benturan dan menjadikan lantai lebih aman dan nyaman untuk anak21. 

Terdapat beberapa jenis bahan karpet yang dianjurkan untuk digunakan 

anak22: 

Tabel 5. 2 Jenis Bahan Karpet Untuk Anak 
Sumber :Francis D.K Ching, Ilustrasi Desain Interior, hal 172 

Jenis Bahan Sifat bahan 
Wol - Memiliki kelenturan dan 

kehangatan yang baik 
- Tahan terhadap larutan 

kimia 
- Mudah dibersihkan 
- Mudah kotor 
- Mudah terbakar 

Acryylic - Mirip karpet berbahan 
wol 

- Tidak mudah rusak 
terhadap benturan 

- Tahan terhadap 
kelapukan dan 
kelembaban 

Olefin - Memiliki ketahanan 
terhadap abrasi 

- Tahan terhadap 
kotoran dan kelapukan 

- Biasa dipasang di luar 
ruangan 

Nylon - Permukaan 
kuatmenahan gesekan 

- Tidak mudah kotor dan 
lapuk 

- Bahan bersifat 
antistatik 

Polyester - Mengkombinasikan 
bentuk wol dengan 
kekuatan nylon 

- Mudah kotor 
- Tahan abrasi 
- Harganya murah 

 

b. Dinding 

Fungsi dinding adalah sebagai pembatas ruang yang menyangkut 

pada penglihatan, pada perpustakaan anak fungsi lain dinding harus dapat 

menyediakan beberapa stimulasi visual untuk anak sehingga dapat 

                                                
21Francis D.K Ching, Ilutrasi Desain Interior. Jakarta: Erlangga, 1996. hal 172 
22 Ibid, hal 172 
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membuat lingkungan yang menarik untuk anak23. Selain itu menggunakan 

cat yang merupakan salah satu material yang banyak digunakan karena 

mudah perawatanya dan harga yang terjangkau, cat juga tahan terhadap 

AC(Feinberg, 2010:128) 

c. Perabot 

Pada anak usianya dini diperlukan memperhatikam standar ukuran 

perabot yang sesuai dengan ergonomi anak. menurut Neufert (1993: 57) 

standar pada ruangan yang dianjurkan adalah setiap ruang diperuntukan 

untuk kurang dari 20 anak, luas lantai tiap anak 1,5 m². 

Kebutuhan perabot untuk anak harus tepat, dan sesuai dengan usia 

anak. lantai pada ruang harus direncanakan bagi anak balita dan anak 

prasekolah yang sering bermain dan duduk dilantai untuk melihat buku dan 

bermain dengan mainan manipulatif24 

Perlunya memperhatikan ukuran perabot untuk anak guna keamanan 

dan keselamatan pada anak, sebagai berikut: 

Tabel 5. 3Standar Ukuran Perabiot Untuk Anak 
Sumber: Neufert, 1993: 60 

Usia Anak 
(tahun) 

 Tinggi Kursi 
(cm) 

Tinggi Meja 
(cm) 

2-3 25-30 45-50 
3-6 30-32 50-52 
6-8 37 65 

8-10 40 70 
Di atas 10 th 44 73 ¼ 

                                                
23Carol R. Brown, Planning Library Interiors: The Selection of Finishing for the 21st Century. Kanada: 

Oryx Press, 1995. hal 93 
24Carol R. Brown, Interior Design For Libraries: Drawiing on Function & Appeal. Chocago and 

London: American Library Association, 2002. hal 110 

Gambar 4. 1 Standar Ukuran Perabiot Untuk Anak 
Sumber: Ismalia. e t.al. 186 dan Purnomo 20 
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Rak untuk buku koleksi anak-anak untuk anak prasekolah dan 

pembaca pemula harus memiliki tinggi 42 inci dan menjorok kedalam 12 

inci. Perabot yang digunakan untuk anak-anak sebaiknya tidak memiliki 

sudut25. 

 

3. Kebutuhan Warna Untuk Anak 

Dalam mengoptimalkan tingkat krativitas pada anak-anak, terdapat 

beberapa elemen-elemen yang mempengaruhi, diataranya adalah26 (a)ukuran 

dan bentuk, (b)perabot dan penataan, (c)warna ruang, (d)keselamatan diri, 

(e)keindahan, (f)integrasi alam dan lingkungan. 

Dalam jurnal Interior Layanan Perpustakaan Anak, menurut Sari (2004) 

terdapat unsur-unsur warna yang mendukung kebutuhan anak di dalam 

ruangan. Kebutuhan anak tersebut yaitu kebutuhan akan rasa bebas, aman, 

nyaman, dan hangat, serga berguna untuk merangsang anak dalam 

beraktifitas, gembira dan kretif. Unsur-unsur warna tersebut antara lain : 

Tabel 4. 1 Kebutuhan Warna untuk Anak 
Sumber : Jurnal Interior Layanan Perpustakaan Anak 

Kebutuhan 
Anak dalam 

Ruang 

Suasan 
Ruang 

Kebutuhan Warna Anak 

Rasa Bebas 
Flesibel, tidak 
terlalu padat 

Warna netral : Putih, 
Abu-abu muda, 
coklat muda, dan 
krem 

Komposisi warna terang : 
(merah-jingga, jingga, 
kuning-jingga, kuning, 

                                                
25Carol R. Brown, Planning Library Interiors: The Selection Of Furnishing for the 21st Century, 

Kanada: Oryx Press, 1995. hal 99 
26 Elemen-elemen yang mepepengaruhi kreatifitas anak menurut fauzia, 2004 humaniora vol 5 

Gambar 4. 2 Standar Perabot Untuk Anak 
Sumber : Neufert, 1993 
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kuning-hijau, hijau, dan 
biru) 

Rasa Aman 

Tidak 
menakutkan, 
menegangkan 
dan 
menyilaukan 

Warna pastel 
Menghindari warna warna 
gelap, seperti hitam, abu-
abu tua, dan coklat tua 

Rasa 
nyaman dan 
hangat 

Suasana 
hangat 

Mengkomposisi warna hangat : (merah-ungu, 
merah, merah-jingga, jingga, kuning-jingga, dan 
kuning) 

Merangsang 
anak untuk 
beraktifitas, 
gembira dan 
kreatif 

Suasana 
hangat, 
meriah 

Komposisi warna 
hangat : (merah-
ungu, merah, merah-
jingga, jingga, 
kuning-jingga, dan 
kuning) 

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

 

  


