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BAB IV LANDASAN TEORI 

 
4.1 Landasan Teori pernyataan masalah 1 

 

4.1.1 Pola Tata Ruang dan Bentuk untuk Anak 
 

a. Pola Tata Ruang 
 

Suatu bentuk dasar geometris untuk mengorganisir bentuk dan 

ruang dalam sebuah bangunan yang 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. 
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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 
 

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 4. 1 Kebutuhan Unsur Bentuk Anak 

Sumber: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 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 

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 

Bentuk 

lingkaran Bentuk S 
penuh 

 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

Bentuk Lengkung 

 

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) 
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tersebut dikarenakan karpet memiliki tekstur lembut, lentur dan 

dapat merdam suara, mengurangi suara benturan dan 

menjadikan lantai lebih aman dan nyaman untuk anak. Terdapat 

beberapa jenis bahan karpet yang dianjurkan untuk digunakan 

anak: 

Tabel 4. 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 

kekuatan nylon 

- Mudah kotor 

- Tahan abrasi 
- Harganya murah 

bentuk wol dengan 

 

 
b. Dinding 

 
Fungsi dinding adalah sebagai pembatas ruang yang 

menyangkut pada penglihatan, pada rumah susun ramah anak 

fungsi lain dinding harus dapat memberikan visual dan juga 

sebagai media untuk anak berekspresi sehingga bisa membuat 

lingkungan yang menarik untuk anak. Selain itu juga 

menggunakan cat yang tidak berbahaya bagi anak. 
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c. Perabot 
 

Pada anak usia dini diperlukan memperhatikan standar 

ukuran perabot yang sesuai dengan ergonomi anak. Kebutuhan 

perabot untuk anak harus tepat. 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 manipulatif. 

Perlunya memperhatikan ukuran perabot untuk anak guna 

keamanan dan keselamatan pada anak, sebagai berikut: 

Tabel 4. 3 Standart Ukuran Perabot Untuk Anak 

Sumber : Neufert, 1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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 
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4.2 Landasan Teori pernyataan masalah 2 
 

4.2.1 Ekspresi Bentuk 
 

Ekspresi bentuk adalah apa yang kita lihat menurut pengaruh atau 

pengalaman sebelumnya. (Smithies, 1984) 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. 

Ekspresi dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek yakni Fungsi, Struktur 

dan Budaya. Fungsi dapat melahirkan bentuk yang ekspresif. Penonjolan 

struktur sebagai elemen estetis pada sebuah bangunan dapat melahirkan 

bentuk yang ekspresif pula. 

4.2.2 Kebutuhan Warna Untuk Anak 
 

Dalam mengoptimalkan tingkat krativitas pada anak-anak, terdapat 

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

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

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

Ekspresi pada bangunan memiliki warna untuk memperindah tampilan/ 

visual suatu bangunan, untuk menciptakan suasana dan memberi kesan 

psikologi untuk penampilan sifat dan karakteristik sebuah bangunan. 

Sebagai salah satu faktor penting yang dapat memicu perasaan tertentu bagi 

anak-anak. Berikut adalah teori sifat warna berdasarkan Psikologis pada 

anak : 
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Tabel 4. 4 Teori Sifat Warna Untuk Anak 

Sumber: 

Warna Efek Psikologis 

  
Efek Positif Bagi Anak 

Efek Negatif (penggunaan 

 
berlebihan/kurang tepat) 

 
Merah 

Optimis, 

 
Komunikatif 

Semangat, Hangat, Merangsang 

 
agresivitas 

kemarahan dan 

 
Orange 

Bersahabat, Sosialisasi, Senang, 

 
Gembira, Kreativitas 

Hiperaktif, intrusive 

 
Kuning 

Ceria, Cerah, Penuh Semangat, 

 
Komunikatif, Inspiratif, Logis 

Silau, kesan menakutkan 

 
Hijau 

Alami, Menyegarkan, Rileks, 

 
Menenangkan, Meredakan Stress 

Perasaan terperangkap, bosan 

 
Biru 

Harmonis, Lapang, Sejuk, Tentram, 

 
Damai, Hening, Rileks 

Depresi, lesu 

 
 

Ungu 

Spiritual, Mistis, Misterius, Menarik, 

Perhatian, Sensual, Feminim, 

Anggun 

Kesepian, sombong, angkuh 

 
Cokelat 

Natutal, Netral, Hangat, Nyaman, 

 
Elegan, Menenangkan 

Kaku, berat 

 
Putih 

Kemurnian, Polos, Suci, 

 
Perlindungan, Tentram, Refleksi 

Perasaan dingin, Kaku, Terisolir, 

 
Steril 

 
 

Hitam 

Kuat, Penuh Percaya Diri, 

Maskulin, Dramatis. Misterius, 

Elegan 

Lambang 

tertekan 

duka, Perasaan 

 
Abu-abu 

Netral, Kesan Serius, Damai, 

 
Independen, Stabil, Kesan Luas 

Dingin, kaku, tidak komunikatif 
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4.2.3 Kegiatan Yang Mempengaruhi Kemampuan Pada Anak 
 

Menurut Carolyn Meggitt kegiatan yang mempengaruhi kemampuan s 

pada anak meliputi 3 aspek, yaitu: 

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

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. 


