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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1  Konsep Program  

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Seni untuk Anak ini didesain dengan 

memperhatikan aspek perilaku untuk menentukan konsep dan suasana ruang 

didalam bangunan, karena setiap ruang memiliki fungsi yang berbeda maka 

dalam konsep dan suasana yang ditimbulkan juga berbeda.                    

Perencanaan desainnya mengunakan bentuk –bentuk dasar persegi, segitiga 

dan lingkaran. Bentuk tersebut  tidak di pakai secara sendiri-sendiri tetapi 

akan dibentuk dan digabung sedemikian rupa agar menjadi bentuk / desain 

yang sesuai dengan preferensi anak-anak. 

4.1.1 Aspek Citra 

Citra yang ditimbulkan adalah kesan playful dan cheerful  sesuai 

karakter anak namun tetap memperlihatkan aspek seni pada kesan 

tersebut. Citra ini dapat diterjemahkan melalui penggabungan bentuk 

dasar yang menimbulkan 

4.1.2 Aspek Performance Arsitektur  

Tampilan visual bangunan dapat diperoleh melalui , material,  bentuk 

dan warna. Pada bangunan ini tampilan visual yang ditimbulkan 

melalui bentuk dasar persegi, segitiga dan lingkaran yang disusun satu 

sama lain sehingga dapat membentuk pola pengaplikasian pada 

interior ataupun eksterior bangunan. Sedangkan warna dapat 

memberikan kesan tersendiri bagi pengguna  bangunan, maka warna  

harus dipilih dan disesuaikan dengan fungsi ruang/bangunan tersebut 
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sehingga suasana ekspresif akan dapat langsung tertangkap oleh 

anak.  

4.1.3 Aspek Fungsi                                                                                                           

Proyek ini merupakan sebuah proyek baru dengan dua fasilitas utama 

yaitu Pendidikan dan Pelatihan. Bangunan ini merupakan bangunan 

public yang ditujukan untuk kepentingan komersial dengan sasaran 

pelakunya yaitumasyarakat umum , khususnya anak-anak. Fasilitas 

yang ada pada bangunan ini adalah bangunan Sekolah Taman Kanak-

Kanak dan bangunan Pelatihan Seni untuk anak.                                                                                           

Selain itu fasilitas penunjang lainnya seperti playground, taman 

bermain, kafe, toko souvenir diharapkan mampu menjadi pendukung 

fasilitas utama yang memberikan nilai edukasi sekaligus rekreatif. 

4.1.4 Aspek Teknologi 

Teknologi yang digunakan pada bangunan ini adalah lubang biopori, 

roof garden dan taman vertical. Hal ini merupakan wujud penerapan 

bangunan yang ramah terhadap lingkungan. Selain itu penerapan 

teknologi ini juga dapat mengajak anak-anak untuk mengetahui 

material-material yang ramah lingkungan. 

4.1.5 Aspek Ramah Lingkungan     

Aspek ramah lingkunan diterapkan pada pemilihan material bangunan, 

pengolahan lahan terbuka hjau, memunculkan citra lingkungan sekitar. 

Selain itu penerapan bukaan yang optimal mampu mengurangi beban 

energy yang dikeluarkan yang juga dapat bedampak pada pengeluaran 

yang berkurang 
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4.2 Tujuan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

 Merancang fasilitas pendidikan formal untuk usia 4 - 6 tahun   dan 

 pendidikan non formal (pelatihan) untuk usia 4 - 12 tahun yang 

 menggunakan  Seni sebagai wadah pendidikan dan pelatihan  untuk 

 kegiatan belajar mengajar serta dapat membantu mengembangkan 

 dan mengarahkan bakat, minat serta kreatifitas anak di Kota 

 Semarang. Seni yang diwadahi pada projek ini adalah : 

-   Seni Tari (Tari kreasi  dan tari balet) 

-   Seni Musik (Modern) dan Vokal 

-   Seni Rupa Lukis dan Gambar 

-   Seni Drama/Peran 

 Merencanakan suatu fasilitas pendidikan dan pelatihan berkegiatan 

 seni yang desainnya mampu mendukung tumbuh kembang anak 

 baik dari aspek psikomotorik, kognitif ataupun afektif.  

 Merencanakan dan merancang  Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

 Seni untuk Anak di Semarang dengan mempertimbangkan faktor 

 psikologi,  ergonomi, perilaku dan lingkungan 

 Menggiatkan dan meningkatkan kembali potensi anak di bidang seni 

 dan seniman di kota Semarang dalam berkreasi, dan diharapkan 

 mampu berkontribusi dalam mengangkat kembali eksistensi 

 kesenian di Semarang.  
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4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

a. Pelaku                                                                                                 

 Pelaku utama pada bangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Seni 

 untuk Anak di Semarang merupakan anak-anak dengan usia 6 

 hingga 12 tahun yang akan mengikuti kegiatan pendidikan di Taman 

 Kanak-kanak dan kegiatan di Pelatihan Seni.Ketentuan jumlah 

 pelaku didasarkan pada studi banding kasus proyek sejenis , 

 Peraturan Pemerintah dan hasil akhirnya merupakan asumsi pribadi.                          

b. Aktivitas  dan Fasilitas                                                                                           

 Aktivitas dan Fasilitas menjadi acuan/penentu untuk menentukan 

 perletakan ruang yang dibutuhkan, penataan landscape, dan jumlah 

 ruang.                                                                                                       

c. Lokasi Tapak                                                                                               

 Lokasi tapak dapat menentukan orientasi pembentukan ruang, 

 sirkulasi yang dibutuhkan, sarana dan prasarana serta suasana 

 yang muncul pada lingkungan sekitar bangunan. Sehingga nantinya 

 dapat tercipta suasana yang nyaman, aman untuk anak beraktivitas. 

4.2.3 Faktor Persyaratan perancangan 

1. Arsitektur 

- Arsitektur yang ditampilkan dapat mencerminkan bangunan Seni     

sesuai dengan perilaku pada anak. 

- Penerapan studi ergonomi dan psikologi perkembangan anak  

pada bangunan untuk menentukan fasilitas yang dibutuhkan 

- Penggunaan ramp sebagai sirkulasi vertical untuk keamanan dan 

keselamatan anak 
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- Pengelompokan fungsi kegiatan dengan kejelasan penzoningan 

sebagai penataan sirkulasi yang baik. 

2. Bangunan 

- Struktur bangunan disesuaikan menurut fungsi dan jenis 

bangunannya. Misalnya pada Auditorium sebaiknya digunakan 

system struktur (pondasi) yang berbeda dengan struktur ruang 

lainnya. 

- Penggunaan bahan bangunan yang ramah terhadap lingkungan 

- Penghawaan dan pencahayaan alami dioptimalkan demi 

mendapatkan kenyamanan an kemanan bangunan. 

4.3. Program Arsitektur 

4.3.1  Program Kegiatan 

 Studi kebutuhan Fasilitas 

Tabel 4 : Studi Kebutuhan Fasilitas 
Sumber : Analisis Pribadi 

Fungsi Fasilitas 

Utama 
Sentra Balok 

TK 

Sentra Peran / Drama 

Sentra Musik 
 

Sentra Tari 
 

Sentra Lukis dan Gambar 
 

Sentra Persiapan (Menulis dan Menghitung) 
 

Sentra Alam dan Sains 

Sentra Membaca 

Sentra Agama 

Ruang Makan 

Ruang Cuci Tangan 

Ruang Loker 

Lapangan Olahraga 

Pelatihan Seni Ruang Musik (privat dan kelompok) 
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Ruang Piano 
Ruang Keyboard 

Ruang Gitar 
Ruang Drum 
Ruang Vokal 
Ruang Biola 

Ruang Gamelan 

Ruang Tari (privat dan kelompok) 
Ruang Tari Kreasi 
Ruang Tari Ballet 

Ruang Lukis dan Gambar(privat dan kelompok) 
Ruang Lukis 

Ruang Gambar 

Ruang Drama/Peran 

Ruang Latihan Bersama 

Play Ground 

Ruang Bermain indoor 

Pengelola 

Ruang Direktur 

Ruang Direktur Operasional 

Ruang Rapat 

Ruang Tamu 

Ruang Kepala Taman Kanak-Kanak 

Ruang Pimpinan Pelatihan Seni 

Ruang Tata Usaha 

Ruang Apresiasi dan Edukasi 

Ruang Dokumentasi dan perawatan 

Ruang Pelayanan Umum 

Penunjang 

Ruang Tunggu 

Teater 

Galeri 

Hall 

Kantin/Kafe 

Ruang Konsultasi 

Toko Souvenir 

Perpustakaan 

Amphiteater 

Mushola 

Servis 

Ruang Cleaning Service 

Ruang Office Boy 

Pantry 

Ruang Panel 

Ruang Pompa 

Ruang Travo 

Ruang Genset 

Ruang CCTV 

Toilet 

Area Parkir 

Gudang 

Pos Satpam 
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Studi Kebutuhan Besaran Ruang Indoor 

Tabel 4.1 : Kebutuhan Besaran Luas Ruang indoor 
Sumber : Analisis Pribadi 

Ruang Jumlah Kebutuhan 
Ruang 

Luas 
(m2) 

Utama 

Sentra Balok 1 54.9 

Sentra Peran / Drama 1 58.45 

Sentra Musik 1 94.005 

Sentra Tari 1 92.88 

Sentra Lukis dan Gambar 1 99.4965 

Sentra Persiapan (Menulis dan 
Menghitung) 

1 62.1 

Sentra Alam dan Sains 1 74.88 

Sentra Membaca 1 69.8112 

Sentra Agama 1 63 

Ruang Makan 1 

72.008 Ruang Cuci Tangan 1 

Ruang Loker 1 

Toilet 3 anak, 1 dewasa 10.816 

 Jumlah 752.352 

 

Ruang Musik (privat dan 
kelompok) 

2 – 5 Ruang 
 
 
 

 
 
 

18.2175 
32.34 
38.43 

34.965 
26.6367 
26.171 

 51.3125 
94.25 

Ruang Piano 
Ruang Keyboard 
Ruang Gitar 
Ruang Drum 
Ruang Vokal 
Ruang Biola 
Ruang Musik dibawah 6 tahun 
Ruang Gamelan 

 Ruang Tari (privat dan 
kelompok) 

 
 

144.375 
154.875 

Ruang Tari Kreasi 
Ruang Tari Ballet 

Ruang Lukis dan Gambar  
 

84.21 
90.825 

Ruang Lukis 
Ruang gambar  

Ruang Drama/Peran  156 

Ruang Latihan Bersama 1 42 

Toilet 4 anak, 1 dewasa 10.815 

Ruang Tunggu 1 35.4 

Ruang Bermain Indoor 1 260.1 

Ruang Peralatan 1 73 

Ruang Loker  
219.86 

Ruang Ganti  

 Jumlah 1593,8178 

Pengelola 
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Ruang Direktur Utama 1 
60.125 

Ruang Direktur Operasional 1 

Ruang Rapat 1 
35.7 

Ruang Tamu 1 

Ruang Kepala Taman Kanak-
Kanak 

1 

41.6 
Ruang Pimpinan Pelatihan 
Seni 

1 

Ruang Tata Usaha 1 45 

Ruang Apresiasi dan Edukasi 1 

75.4 
Ruang Dokumentasi dan 
Perawatan 

1 

Ruang Pelayanan Umum 1 

Ruang Guru/Pengajar  8 38.4 

Ruang Mentor 4 14.4 

Ruang Pelatih Seni  1 34.425 

Toilet 3 12.904 

 Jumlah 357.354 

Penunjang 

Auditorium  851,015 

Galeri  315.3 

Kantin/Kafe 30 meja dan kursi 
6 kios penjual 

100.56 

Ruang Konsultasi 1 24 

Toko Souvenir 6 64.8 

Perpustakaan 1 126.36 

Mushola 1 32.8651 

Toilet Umum  12.12 

 Jumlah 1527,0201 

Servis 

Ruang Cleaning Service 

1 25.5 Ruang Office Boy 

Pantry 

Ruang Panel 1 

93.6 

Ruang Pompa 1 

Ruang Travo 1 

Ruang Genset 1 

Ruang CCTV 1 

Gudang 1 40 

Pos Satpam 2 8 

 Jumlah 191.6 

 Jumlah Total 4.355,1078 

 

Tabel 4.2 : Kebutuhan Besaran Luas Ruang outdoor 
Sumber : Analisis Pribadi 

Ruang Jumlah Kebutuhan 
Ruang 

Luas 

Lapangan Olahraga 1 377.843 

Play Ground 1 223.8 

Amphiteater 1 400 

Area Parkir  2.059 

 Jumlah Total 3060.223 
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LUAS TOTAL KESELURUHAN : 

       Tabel 4.3 : Luas Total Keseluruhan (indoor dan  outdoor) 
      Sumber : Analisis Pribadi 

Indoor 4.355,1078 m2 

Outdoor 3060.223 m2 

Jumlah Total 7.415,3308 

 

Program Lokasi dan Tapak  :  

Tapak yang dipilih berada di Semarang atas dalam BWK VII meliputi 

Kecamatan Banyumanik dengan luas kurang lebih 16.200  meter 

persegi. Berikut merupakan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada 

lahan tersebut adalah sebagai berikut : 

  Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 40% 

  Koefisien Lantai Bangunan (KLB) = 0,8  

  Ketinggian bangunan maksimal = 3 lantai 

  Garis Sempadan Bangunan (GSB) = 17 - 32 m 

Kebutuhan Luas Lahan = 

KLB  = Luas Kebutuhan Bangunan (indoor) : Luas Lahan 

0.8  = 4.355,1078 : Luas Lahan 

   = 5.443,884 

Luas Kebutuhan Lantai Dasar =    

Luas Lahan x KDB 

5.443,884 x 0.4 = 2.177,5539 m2 

Kebutuhan Jumlah Lantai Bangunan = 

Luas Kebutuhan Bangunan : Luas Lahan  

4.355,1078  : 5.443,884 = 0.8000 = 0.8  

Luas Open Space  = Luas Lahan – Luas Lantai Dasar 
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    = 5.443,884 - 2.177,5539 

    = 3.266,3301 m2 

Luas Lahan Keseluruhan = 

Luas Lantai Dasar + Kebutuhan Fasilitas Outdoor + Luas Open Space  

 2.177,5539 + 3.060,223 + 3.266,3301 = 8.504,107 m2 

 Luas Lahan Keseluruhan + Sirkulasi 30% = 11.055,3391 m2 

 

4.3.2  Program Sistem Struktur  

  Tabel 4.4 : Program Sistem Struktur Bawah 
  Sumber : Analisis Pribadi 

Sistem Struktur Program Arsitektur 

Struktur Bawah 

 
 
 

Pondasi footplat 

 
 
 

 

Pondasi footplat terbuat dari beton bertulang yang 

dibentuk seperti telapak, dan letaknya tepat dibawah 

kolom (tiang). Kedalaman pondasi ini disesuaikan 

sampai mencapai tanah keras Banggunan memiliki 1-3 

lantai, sehingga pondasi foot plat dapat digunakan 

karena kondisi tanah yang baik da stabil. 

 
 

Pondasi batu kali 

 
 
 

Pondasi batu kali adalah jenis pondasi yang strukturnya 

terbuat dari pasangan batu kali yang disusun 

sedemikian rupa sehingga berdiri kokoh. Pondasi ini 

digunakan pada bangunan sederhana yang kondisi 

tanah aslinya cukup baik.  

 
 

Pondasi Mini Pile 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pondasi  jenis ini biasanya digunakan pada bangunan 

yang bebannya tidak terlalu berat, misalnya untuk 

rumah tinggal atau bangunan lain yang memiliki 

bentang antar kolom tidak panjang. 

Kedalaman pondasi ini dapat mencapai 5 meter  

dengan mengunakan besi tulangan sepanjang 

dalamnya pondasi. Pondasi jenis ini akan digunakan 

pada bangunan auditorium. 
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    Tabel 4.5 : Program Sistem Struktur Tengah 
     Sumber : Analisis Pribadi 

Sistem Struktur Program Arsitektur 

Struktur Tengah 

 
 
 

Sistem struktur  

Rangka 

 

Sistem ini berupa kolom dan balok 

 dari beton bertulang konvensional. Sistem  

ini memiliki biaya yang lebih ekonomis dan efisien 

dalam pengerjaannya. 

 Lantai 

 
 

Lantai Parket Kayu Jati 

 
 
 

  Lantai parket sesuai digunakan untuk anak-anak 

karena  lebih  unak karena mengantisipasi  cedera 

jika terjatuh. Yang akan digunakan pada bangunan 

yaitu penutup lantai parket solid, karena lebih awet 

dan tahan lama. Jenis dari parket solid pun cukup 

beragam, namun yang digunakan yaitu jenis kayu 

jati. 

 
 

Lantai Keramik 

 
 
 

Lantai keramik akan digunakan pada area kegiatan 

pengelola dan  karyawan. Perawatan untuk lantai 

keramik sendiri lebih mudah dan tahan 

lama.Pemilihan jenis dan tekstur lantai keramik juga 

 disesuaikan dengan fungsi ruang tersebut. 

Lantai Karpet 

 

Lantai Karpet akan digunakan pada ruang-ruang 

yang menimbulkan sumber suara seperti ruang 

musik. Bisa juga digunakan untuk ruang umum 

seperti ruang bermain namun karena bangunan 

berada di Indonesia yang memiiki iklim tropis karpet 

menjadi kurang efisien karena mudah lembab. 

Rubber Floor 

 

Lantai karet dengan berbagai pilihan warna dan 

ukuran. Lantai ini dapat digunakan pada area indoor 

maupun outdoor. Jenis penutup lantai ini cocok 

digunakan pada anak-anak di ruang bermain karena 

tidak mudah bergeser 

 Dinding 

Batu-bata 

 

Menggunakan dinding batu-bata, karena memiliki 

sifat tahan  api, tahan terhadap cuaca ekstrim, 

bebas lumut, kedap suara,  kekurangannya 

tidak memiliki nilai estetika. 

Partisi  Gypsum 

 

Digunakan untuk partisi pada ruang kerja 

pengelola.Dinding ini memiliki redam suara yang 

baik jika digunakan pada  interior bangunan, 
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lebih ringan dan praktis. Namun dinding jenis  ini 

tida bisa menerima beban horizontal ataupun 

vertical. 

Pelapis Dinding 

- Acoustic Foam 

 

Jenis ini bentuk desainnya dinamis, mencolok 

secara visual kesegala arah dan juga dapat 

menyerap sumber suara. 

Dinding Woodplank 

 

- Sistem konstruksi pada dinding partisi kayu tidak 

memerlukan rangka penguat/pengikat lagi karena 

sudah merupakan dinding struktural. 

- Tidak mudah lapuk, tidak mudah dimakan rayap 

- Baik digunakan untuk dinding pengganti batu-

bata, akan lebih ringan dengan konstruksi baja 

ringan 

- Memiliki tekstur kayu jati 

Walpaper 

 

Digunakan untuk melapisi bagian dinding agar 

membentuk suasana ruang yang menyenangkan 

Kaca sandblast 

 

Kaca ini merupakan  gabungan permukaan kaca 

biasa dengan lapisan tambahan di atasnya. Lapisan 

tersebut diaplikasikan seperti stiker pada permukaan 

seperti pada kaca film mobil.  

Kaca double  

glass 

Kaca jenis ini merupakan kaca rangkap tapi 

ditengahnya diberi rongga antara 0,8 sampai 1 cm. 

 Plafond 

 

Plafond  Gypsum  

Plafond Gypsum dalam pemasangan dan perawatan 

mudah, bentuk variatif, dan pemasangan cepat dan 

mudah. 

Plafond  PVC 

Plafond  ini memiliki bahan yang sangat ringan 

dengan kualitas baik, kuat dan tahan lama, plafond  

memiliki struktur konstruksi yang berongga sehingga 

ruangan dapat meredam suara dan  hawa panas. 

Rangka Atap Baja 

Ringan 

 

Rangka atap baja ringan memiliki baya lebih murah 

30% bila dibandingkan dengan rangka kayu, lebih 

ringan daripada kayu, Pemasangan lebih cepat 

daripada kayu, namun kekurangannya tidak memiliki 

nilai estetis. 

Rangka Atap Kayu 

 

Atap menggunakan struktur rangka kayu karena 

bentang bangunan tidak lebar dengan maksimal , 

lebih ekonomis dan mudah dibentuk 
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Space Frame 

 

Space frame mempunyai beberapa keunggulan 

dibandingkan sistemstruktural lainnya, antara lain 

space frame merupakan material yang ringan 

sehingga sangat cocok digunakan elemen atap 

struktur seperti stadion. Space Frame digunakan 

pada bangunan auditorium karena memiliki bentang 

lebar 

Penutup Atap 

 

Penutup atap akan digunakan jenis penutup atap 

onduline. Karena berbentuk lembaran yang dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan, hemat biaya.  

 

4.3.3  Program Sistem Utilitas 

    Tabel 4.6 : Program Sistem Utilitas 
    Sumber : Analisis Pribadi 

Sistem Utilitas Program Utilitas 

Jaringan Listrik 

 

 

 

 

 

 

Jaringan Air Bersih 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jaringan Air Kotor : 
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Terdiri dari limbah 

padat dan limbah 

cair 

 
 
 
 

 
 
 

Air Hujan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jaringan Sampah : 

 

Sistem pembuangan sampah dibedakan mnajdi dua, 

yaitu sampah organic dan an-organik. Sebelum masuk 

ke tempat pembuangan sampah /TPS , petugas 

cleaning service akan menyeleksi lagi sampah – 

sampah tersebut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sistem 
Telekomunikasi 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sistem pemadam 

Kebakaran 

Proteksi Aktif : 

Sprinkle 

Alat pemadam kebakaran yang secara otomatis 

menyemprotkan air bila terjadi kebakaran yang 

dilengkapi sensor aktif. 
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Tabung CO2 

Tabung ini dapat diletakan dititik-titik di setiap ruangan, 

terutama di ruangan yang memilikihubungan dengan 

api atau panas, seperti pantry, ruang genset, gudang, 

ruang pengelola., dan lainnya  

Hydrant 

Hydrant dipasang didalam dinding ruang. Jaraknya 

maksimal 30 m, dengan panjang selang 15 m. 

Proteksi Pasif : 

Pintu dan tangga darurat kebakaran, material bahan 

dipilih yang tahan terhadap api. 

Sistem 

Transportasi 

Vertikal 

 

Sistem transportasi vertikal yang akan digunakan pada 

bangunan yaitu tangga dan ramp. Karena pelaku 

utama pada bangunan adalah anak-anak, maka desain 

tangga dan ramp disesuaikan dengan ergonomi anak-

anak khususnya usia 4-12 tahun. Tangga juga akan 

dibedakan dari tangga umum dan tangga darurat. 

Sistem Penangkal 

Petir 

 

Menggunakan sistem Faraday menggunakan sebuah 

spit pengangkal petir yang dipasang pada tempat 

tertinggi. Cara kerjanya adalah dihubungkan dengan 

kawat tembaga dan kemudian dialirkan ke d alam 

tanah menuju elektroda. 

Sistem Keamanan 

 

Sistem keamanan yang digunakan selama 24 jam, 

menggunakan tenaga manusia dan tenaga elektronik 

berupa alat CCTV. Alat CCTV akan ditempatkan pada 

setiap fasilitas yang ada. Lebih diutamakan pada 

fasulitas utama dan pengelolaan.    

 

Pencahayaan 

Pencahayaan Alami : 

Dengan memanfaatkan cahaya sinar matahari dari 

pagi hingga siang hari.  

Pencahayaan Buatan : 

Menggunakan lampu LED, lampu fluorescen dan 

lampu sorot. 

Penghawaan 

Penghawaan Alami : 

 Penghawaan alami dapat didapatkan melalui lubang 

ventilasi atau bukaan dari jendela maupun area yang 
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berada di daerah terbuka. Penghawaan ini akan 

digunakan untuk ruangan yang  bersifat terbuka yaitu 

pada selasar-selasar bangunan. 

Penghawaan Buatan : 

 Exhaust Fan 

 Air Conditioner  

 AC Split 

AC Split digunakan pada ruang – ruang pelatihan 

musik, tari, lukis, dan drama, ruang pengelolaan 

juga menggunakan AC split karena temperaturenya 

dapat diubah sesuai kebutuhan.   

 AC Sentral 

AC Sentral digunakan dengan ruang-ruang yang 

memiliki dimensi luas, misalnya pada auditorium, 

galeri, ruang tunggu. 

 Kipas Angin / Fan 

Dapat digunakan pada ruang kelas TK, Ruang 

Makan, Kegiatan Sentra dan lainnya. 
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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.4   Kajian Teori Penekanan Desain 

5.4.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain 

Tema Desain : Arsitektur berwawasan  Perilaku  

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Seni untuk anak di Kota Semarang 

merupakan suatu perancangan yang mengutamakan perilaku utama 

anak-anak sebagai pola pembentuk aktivitas kegiatan anak-

anak.Dengan memperhatikan pola perilaku pengguna, psikologi 

perkembangan penguna (anak-anak) yang nantinya akan diterapkan 

dalam setiap karakteristik anak dalam zoning bangunan , pola 

penataan massa bangunan, bentuk, tampilan/fasade , ruang luar/ruang 

terbuka sehingga dalam pengaplikasiannya ruang-ruang ini dapat 

menstimulus minat, bakat, kreativitas yang dimilikinya. 

Arsitektur Perilaku 

Arsitektur Berwawasan Perilaku adalah ilmu merancang bangunan 

yang mengacu kepada aspek-aspek yang mendasar dan penting  

yang terkait dengan sikap dan tanggapan manusia terhadap 

lingkungannya, yang bertujuan untuk menciptakan ruang dan  

suasana tertentu yang sesuai dengan perilaku manusia beserta 

lingkungan dan budaya masyarakat. 
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Untuk mendapatkan suatu lingkungan yang bertujuan untuk 

menciptakan ruang dan suasana yang sesuai dengan perilaku anak-

anak dapat dimulai dengan cara memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut :  

1. Ruang dan Perilaku Manusia 

 Perilaku manusia yang berdasar faktor-faktor kebiasaan, seperti 

 adat ataupun pengalaman terdahulu akan terbawa ke dalam 

 bangunan maupun lingkungannya.Faktor fisik dan psikis dapat 

 memiliki peran dalam membentuk persepsi dan perilaku manusia 

 tersebut. Misalnya pada faktor fisik setiap manusia tidak ada yang 

 sama antara satu dengan lainnya. Beberapa faktor fisik dalam ras 

 atau genetis yang  memiliki kecenderungan sama antara lain  

 adalah : jenis kelamin, warna kulit, rata-rata tinggi badan dan 

 rambut.Sedangkan untuk faktor psikis nya yang berpengaruh   

 adalah faktor tingkat pendidikan, latar belakang budaya, faktor 

 kebiasaan, agama dan lainnya. 

Bagan 5 : Lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak 

Sumber : Analisis Pribadi dalam jurnal Sriti Mayangsarai, 

 Pengaruh Warna Pada Interior Tk 
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 Sebuah gubahan ruang merupakan sebuah objek yang akan 

 dipersepsikan oleh manusia sebagai pengamat dan pengguna. 

 Gubahan ruang terdiri dari objek-objek pembentuk. Objek 

 tersebut tidak hanya dapat dilihat secar visual saja melainkan 

 dapat dirasakan oleh indera penciuman, pendengaran ataupun 

 rabaan. Objek pembentuk sbuah gubahan ruang interior dalama 

 gubahan arsitektur antara lain : garis, bidang, bentuk, tektstur, 

 material, warna, cahaya, penghawaan, akustik dan bau 

 (Abercrombie 1990). 

 Setelah bangunan telah memiliki ruang-ruang beserta segala 

 perabotnya maka faktor yang harus diperhatikan juga yaitu 

 kenyamanan dan kemanan bagi anak, terlebih saat mereka 

 melakukan berbagai aktivitas yang  mengeksplore 

 kemampuannya.Selain di atas, hal-hal yang nantinya 

 berpengaruh terhadap perilaku manusia yang terjadi dalam ruang, 

 diantaranya adalah: 

- Bentuk / Ukuran Ruang 

 Bentuk ruang yang dibatasi oleh dinding, lantai dan plafond 

 memberi rasa terlindung.Interpretasi yang muncul bisa timbul 

 kesan luas, tetapi juga bisa timbul kesan sempit. Bentuk ruang 

 akan mempengaruhi psikis dari pemakai ruangan, hal ini dapat 

 dengan memakai bentuk-bentuk dinamis agar menarik, 

 disamping itu disesuaikan karakter kegiatan didalamnya. 
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 Jenis bentuk yang akan diterapkan pada rancangan yaitu 

 bentuk-bentuk dasar seperti bujur sangkar, segitiga dan 

 lingkaran. 

- Bujur Sangkar 

Bentuk yang statis dan netral serta tidak memiliki arah tertentu. 

Bentuk ini bila berdiri pada salah satu sisinya tampak stabil dan 

dinamis berdiri pada salah satu sudutnya.  

- Segitiga 

Bentuk yang stabil.Jika diletakan berdiri pada salah satu 

sudutnya, dapat menjadi seimbang ila terletak dalam posisi yang 

tepat pada suatu keseimbanga. 

- Lingkaran 

Bentuk yang terpusat. Berarah kedalam dan pada umumnya 

bersifat stabil dan dengan sendirinya menjadi pusat dari 

lingkungannya.  

Bentuk-bentuk dasar tersebut dipilih karena mudah untuk diingat 

oleh anak. Pengaplikasiannya bisa dengan penggabungan ketiga 

bentuk dasar tersebut menjadi suatu bentuk yang lebih memiliki nilai 

estetis dan lebih berekspresi daripada hanya satu bentuk 

saja.Namun bentuk yang akan dirancang juga tidak terlepas dari 

pengaruh keadaan sekitarnya (angina, lingkungan sekitar) 

- Bentuk tokoh kartun yang disukai anak 

Bentuk-bentuk dasar yang telah dijelaskan sebelumnya dapat 

digabungkan dan dimplementasikan sesuai dengan bentuk 
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yang disukai anak misalnya pada komik angry birds.Hal ini 

dapat mempengaruhi cara berfikir dan imajinasi mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Susunan Ruang 

Susunan ruang harus sesuai dengan tujuannya, penggunaan 

dan penyusunan perabot ditentukan oleh kebutuhan praktis. 

Perabot yang digunakan untuk suatu tujuan yang sama dapat 

dijadikan satu kelompok fungsi, sehingga masih tersedia ruang 

sirkulasi.Hal yang perlu diperhatikan adalah perabot yang 

digunakan akan disesuaikan dengan ergonomic anak-anak. 

- Tekstur dan Material 

Tekstur , baik halus maupun kasar akan memberikan kesan 

berbeda pada suatu ruangatau bangunan.Karena bangunan ini 

dibuat untuk anak-anak maka pemilihan tekstur dapat 

disesuaikan dengan fungsi ruang, sedangkan pemilihan 

material dipilih yang aman, alami, tidak bau. 

- Warna 

Gambar 5 : Animasi Angry Bird 

Sumber : 
https://geometryarchitecture.wordpress.com/category/classical-

aesthetics/ 



219 
 

Pengaruh warna sangat penting bagi psikologis manusia 

sebagai pengguna karena itu penggunaan warna pada 

ruangan harusnya dapat memiliki nilai positif yang akan 

merubah atau mempengaruhi perilaku manusia. 

Warna dapat dipilih yang tampak ceria sehingga membuat 

anak-anak nyaman dan merasa senang ketika belajar dan 

bermain . Hal tersebut agar suasana yang tercipta mampu 

mendukung dan memunculkan nuansa yang atraktif sesuai 

dengan karakter yang dimiliki oleh anak-anak.  

Untuk memunculkan kesan tersebut ruang kelas bisa didesain 

dengan warna cerah baik untuk merangsang kreativitas anak 

sehingga dapat membantu perkembangan anak. Untuk 

suasana yang lebih menarik dapat memunculkan motif gambar 

sesuai dengan fungsi ruang. 

Tabel 5 : Asosiasi positif dan Negatif warna 
Sumber : http://teorydesain.blogspot.com/ 

Warna Positif Negatif 

 

Merah 

 

Hangat, hidup, keceriaan, 

kebahagiaan, semangat, darah, 

kebebasan, patriotisme. 

 

Luka, sakit, tumpahan 

darah, terbakar, kematian, 

perang, anarki, setan, 

bahaya. 

Oranye Kehangaran, api dan nyala api, 

pernikahan, keramahtamahan, 

pengasih, harga diri. 

Kengerian, Setan. 

 

Kuning Matahari, cahaya, iluminasi, 

intuisi, intelek, kebijaksaan 

tertinggi, nilai yang tinggi 

 

Penghianat, kepicikan, 

korupsi, kengerian, cinta 

yang tidak murni, sakit. 

Hijau Alam, kesuburan, simpati, 

kemakmuran, harapan, hidup, 

keabadian, muda 

Kematian, dengki, iri, 

memalukan, degradasi 

moral, kegilaan. 

Biru Langit, hari, air tenang, relijius, 

loyalitas, kepolosan, 

kebenaran, keadilan. 

Malam, keraguan, dingin,  

kesedihan. 
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Ungu Kekuatan, spritual, royalti, 

kecintaan pada kebenaran, 

loyanti, kekaisaran, 

kesabaran, rendah hati,nostalgia 

Sublimasi, kesedihan, 

penyesalan, kemunduran. 

Coklat Bumi, tanah, kesuburan, 

alamiah. 

Kemiskinan, kering. 

Putih Siang hari, kepolosan, 

kemurnian, kesempurnaan, 

kebenaran, kebijakan. 

Hantu, dingin, kosong, 

batal, musim salju. 

Hitam Kuat, bangsawan, canggih, 

kesuburan, malam, kesucian. 

Ketiadaan, malam, setan, 

dosa, sakit, negasi 

 

5.4.2 Studi Preseden 

- Shining Stars Bintaro Kindergarten di Bintaro, Jakarta 

 Shining Star  pertama kali dibuka pada tahun 1998 untuk anak 

usia prasekolah  dengan kelas balita dan kelas nursery. Setelah 

mengalami perkembanganshining star mulai membuka kelas baru 

untuk anak usia Taman Kanak-kanak pada tahun 2001.Tidak 

hanya untuk anak-anak dengan pertumbuhan dan perkembangan 

normal, sekolah ini juga membuka kelas untuk anak berkesulitan 

belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

Bangunan ini awalnya merupakan bangunan dengan kondisi 

buruk, lalu dilakukan renovasi baru. Material yang digunakan 

Gambar 5..1 : Exterior Shining Star Kindergarten 

Sumber : http://www.shiningstars.co.id/ 
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menggunakan bahan local seperti beton ekspos, batu berongga, 

kayu reklamasi dari peti, dan bahan lainnya.  

Bahan lokal seperti batu-bata berongga dan ubin keramik diatur 

dengan pola-pola baru menggunakan keahlian local untuk 

memberikan nuansa kontemporer. Kayu reklamasi digunakan 

untuk pintu , deck kayu, dan furniture Halaman kecil dengan alas 

rumput dibuat didalam bangunan  untuk membuat hambatan suara, 

membawa cahaya alami, membantu cross ventilasi, dan 

meningkatkan peresapan air. Taman dibuat untuk area bermain 

ataupun berlari anak. Pemanfaatan pohon buah-buahan kecil 

ditanam dalam pot diatap, yang digunakaan sebagai cara mendidik 

anak di perkotaan untuk mencintai alam. 

Fasilitas : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolam Renang 

 

 Rg.Komputer 

Rg.Bermain Ruang Belajar 
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- Kreative Kids Art & Music Academy 

 Akademi ini dibangun untuk memberikan pengalaman seni 

untuk siswa dari segala usia dan kemampuan. Tujuannya agar 

anak dapat terinspirasi untuk menggunakan kreativitas mereka 

untuk potensi terbesar mereka.Akademi ini membuka berbagai 

kelas yang dibedakan dari usia anak-anak pra sekolah dan usia 

sekolah, usia remaja dan orang dewasa juga. Kelas yang 

ditawarkan adalah : 

- Kelas Seni ,Kelas Instrumen music dan vocal., Kursus Akting , 

 dan Kelas memasak. 

 Akademi ini memiliki desain modern dengan warna yang  cerah 

dan mencolok, dinding berseni dihiasi dan dirancang untuk memicu 

imajinasi anak. Ruang-ruang yang didesain disesuaikan dengan 

pelaku yaitu anak-anak dengan menerapkan perabot khusus anak. 

Ruang juga dibedakan menurut fungsi , sehingga tidak terjadi 

benturan kelas. 

Gambar 5.2 : Fasilitas Shining Star 

Sumber : http://www.shiningstars.co.id/ 

Selasar  
dan  

Ruang bermain outdoor 

Ruang Belajar Siswa 
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5.4.3 Penerapan Teori 

Pengaplikasian penekanan desain Arsitektur berwawasan perilaku 

pada kompleks bangunan dilakukan dengan cara menciptakan 

suasana ruang agar menjadi lebih baik, lebih indah sehingga dapat 

nyaman dan aman digunakan untuk anak-anak sebagai pelaku utama. 

Penerapannya yaitu :  

Gambar 5.3 : Kreative Kids Art & Music Academy 

Sumber : http://www.kreativekidsnj.com/ 

Kelas Art 

Studio Seni dan Musik  

Kelas Art 

Ruang Kelas 
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- Pemilihan dari material dan elemen ruang yang sesuai dengan 

 fungsinya, misalnya  : 

 Ruang Musik : Material dan elemen pembentuk ruang seperti 

dinding , langit-langit , lantai yang  digunakan harus dapat 

meredam kebisingan dari dalam keluar ruangan dengan pelapis 

akustik. 

Ruang Kegiatan Sentra : Material dan elemen ruang dapat 

digunakan partisi kayu, gypsum untuk dinding, sedangkan lantai 

dapat digunakan keramik , langit-langit dapat dihiasi dengan 

bentuk-bentuk yang sesuai untuk anak-anak. 

- Dimensi perabot yang proporsional terhadap besaran ruang, 

 sehingga diperoleh sirkulasi ruang yang nyaman oleh pengguna  

 bangunan 

- Pengaruh warna dan pola dekorasi ruang juga sangat penting 

 dalam menciptakan kesan psikologis pada pengguna ruang 

  Menciptakan suasana ruang yang sesuai dengan fungsi ruang 

 tersebut. Misalnya pada fasilitas Pendidikan Taman Kanak-Kanak 

 suasana yang terbentuk menyenangkan sesuai dengan kriteria 

 anak yang ceria. Sedangkan untuk  fasilitas Pelatihan Seni 

 suasana yang dibentuk dapat mencerminkan kegiatan kesenian 

 tersebut.Penggunaan lampu juga dapat memberikan efek 

 suasana yang berbeda ketika pada sore hingga malam hari 

5.5   Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5.5.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi 
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“Desain yang dapat  merangsang saraf sensorik dan motorik  

    anak” 

 Pada saat usia anak-anak merupakan saat paling tepat untuk anak 

menerima berbagai aktivitas / kegiatan yang dapat merangsang saraf 

sensorik dan motorik. Kegiatan belajar dan bermain pada usia 4-12 

tahun merupakan salah satu cara untuk merangsang saraf otak 

anak.Kegiatan tersebut  dapat dimulai dari kegiatan yang diminati 

oleh anak seperti menggambar, bermain musik, membaca dan 

lainnya.Apabila dilakukan secara rutin nantinya akan dapat 

meningkatkan pertumbuhan saraf sensorik dan motoriknya.  

     Kegiatan yang dapat merangsang saraf sensorik dan motorik anak ini 

     akan difasilitasi ke dalam suatu desain yang aman, nyaman, sesuai 

     dengan aspek  psikologi, dan ergonomi anak.       

5.5.1.1 Sensorik 

“Anak-anak menggunakan lingkungan sekitarnya untuk 

memajukan diri mereka sendiri, sementara orang dewasa 

menggunakan diri mereka untuk memajukan lingkungan 

sekitar mereka”. ( Paula Polk Lilard, Montessori- A Modern 

Approach ).  

Anak-anak cenderung lebilh mengingat sensasi dan tempat 

daripada orang yang berinteraksi dengan mereka, oleh 

karena itu anak-anak membutuhkan tempat beraktivitas 

dimana elemen-elemen arsitektural tidak hanya ada 

berdasarkan kebutuhan standar, namun juga memiliki suatu 

kualitas karakter ruang yang didapat dari  interaksi manusia 
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dengan lingkungannya yang berdasar pada pengalaman. 

Kualitas sensorik suatu tempat menjadi faktor utama dalam 

bagaimana tempat  tersebut akan mempengaruhi anak yang 

beraktivitas didalamnya.  

5.5.1.2 Motorik 

Sifat anak-anak yang suka bebas bergerak secara individu atau 

berkelompok disekitar ruangan (berlari, memanjat dan sebagainya) 

sambil menstumilasi material/alat permainan yang cocok dan 

menarik perhatian, dengan demikian dibutuhkan kualitas suasana 

ruang yang memadai dan sesuai kebutuhan bagi perkembangan 

anak-anak agar anak dapat mengembangkan otot besar dan 

halusnya, meningkatkan penalaran dan memahami keberadaan di 

lingkungannya, membentuk daya imaginasi da dunia 

sesungguhnya, mengikuti peraturan, tata tertib dan disiplin.  

Menurut Seefel dalam Moelichatoen, (1991), menggolongkan 

tiga keterampilan motorik anak : 

1. Gerak lokomotor (gerakan berpindah tempat) dimana 

 bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat, 

 misalnya jalan, lari, dan loncat 

2. Gerak non-lokomotor (gerakan tidak berpindah tempat) 

 dimana sebagian anggota tubuh tertentu saja yang 

 digerakan namun tidak berpindah tempat. Gerakan 

 stabilisasi (nolokomotor) termasuk didalamnya, seperti : 

 Dodging, Stretching dan Bending, Twisting dan turning, 

 Swinging dan swaying , Pushing dan Pulling 
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3. Manipulatif, dimana ada sesuatu yang di gerakkan misalnya 

melompat, menangkap, menyepak, memukul, dan gerakan 

lainnya.Beberapa kegiatan yang trmasuk kedalam gerakan ini 

adalah menggelinding bola, melempar dan enangkap, menahan, 

memantul dan lainnya.  

Hal-hal yang mempengaruhi sensorik dan motorik anak dalam 

suatu ruang yaitu : 

a. Bentuk yang dinamis 

Bentuk dinamis  secara psikologis dapat merangsang anak-anak dalam 

mengeksplore diri mereka yang sedang senang dengan kegiatan 

menjelajah, berinteraksi dan bermain di bangunan itu sendiri. Anak-anak 

masih butuh kebebasan bergerak, berekspresi , tidak terikat dengansuatu 

apapun, memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi dan lain sebagainya.  Bentuk dinamis dapat diperoleh dari 

bentuk lengkungan dari bentuk dasar lingkaran.  

 

 

 

 

b. Tekstur 

Tekstur dapat didefinisikan sebagai material yang digunakan untuk 

melengkapi, membatasi, dan memperindah bangunan dan 

ruangan.Pengunaan tekstur pada massa bangunan berdasarkan 

karakter yang akan dimunculkan pada setiap bangunan dan ruan 

Tekstur dapat dibedakan menjadi tekstur halus (adalah 

Gambar 5.4  : Bentuk Dinamis 
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permukaannya dibedakan oleh elemen-elemen yang halus atau 

oleh warna)dan tekstur kasar(permukaannya terdiri dari elemen-

elemen yang berbeda baik corak, bentuk maupun warna). 

c. Warna 

Warna dapat menciptakan suatu suasana pada setiap ruang. 

Warna yang dipilih untuk anak-anak sebaiknya warna yang tidak 

menakutkan, dan menyilaukan mata. Warna dapat digunakan 

untuk membentuk sebuah ruang baik dari lantai, dinding, plafond 

ataupun elemen furniture dan aksesoris, sehingga secara 

pssikologis anak merasa aman dan mampu merangsang  saraf 

motorik dan sensorik anak melalui aktivitas yang kreatif dan dapat 

membantu anak berkonsentrasi dalam memperoleh materi 

pembelajaran. Ruang Kegiatan Sentra dan Ruang Kegiatan 

pelatihan diharapkan mampu hadir sebagai faktor eksternal yang 

dapat membantu proses perkembangan potensi anak dan 

memberikan stimuli melalui tampilan warna dalam ruang. 

d. Gerakan  

Gerakan, menggambarkan peralihan tempat atau berpindah 

tempat yang diterapkan kedalam ruang dan bangunan melalui 

elemen arsitektur. Penerapannya meliputi bentuk, sirkulasi, dan 

orientasi 

Jalur sirkulasi yang sesuai digunakan pada bangunan ini yaitu jalur 

sirkulasi memusat dimana jalur ini sesuai dengan karakteristik 

anak yang senang bergerak bebas.Jalur sirkulasi ini dimaksudkan 
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agar anak-anak dapat mbereksplorasi ke seluruh bangunan tanpa 

mereka harus tersesat. 

  

 

 

Orientasi dapat diaplikasikan pada plafond untuk memberikan 

arahan pergerakan sirkulasi sehinga jalur ini menjadi tidak 

monoton. 

 

 

 

 

 

 

c.  Pencahayaan                                                                                    

Interaksi cahaya natural dengan semua elemen bangunan dapat 

memberikan arti tersendiri terhadap bagaimana seseorang 

memaknai suatu tempat, terutama anak-anak yang dapat 

memberikan pemahaman tentang perubahan intensitas cahaya 

dan bayangan yang ada pada waktu yang berbeda.  

d. Identitas tempat dan  identitas personal  

  Suatu tempat akan menjadi fun karena adanya hal-hal atau fitur-

fitur yang bisa diidentifikasi secara mudah oleh penggunanya. bagi 

anak-anak ini menjadi penting karena kemampuan persepsi 

mereka yang lebih berbasis pada kesan dan perasaan. Selain 

Gambar 5.5 : Sirkulasi melingkar (dinamis) 

 

Gambar 5.6 : Gerakan pada plafond 

Sumber : Google.com 
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identifikasi bangunan tersebut, anak-anak juga dapat belajar untuk 

mengidentifikasi suatu tempat atau perasaan berdasarkan 

pengertian mereka sendiri sehingga satu tempat dapat memiliki 

berbagai identifikasi personal dari masing-masing penggunanya. 

e. Ekspresi 

Ekspresi suatu ruang dapat mencerminkan ungkapan perasaan 

anak yang positif (gembira, senang, bahagia, percaya diri, bebas) 

dan negative (sedih, menangis, marah) melalui pengelolaa bentuk, 

skala ruang, warna, dan tekstur.  

 

 

 

 

 

 

 

f. Geometri Ruang 

1. Bentuk Ruang 

Bentuk ruang yang dapat  merangsang sensorik dan motorik 

anak adalah bentuk-bentuk yang membuat anak tidak cepat 

bosan disuatu ruangan yaitu dengan bentuk-bentuk yang unik, 

tidak monoton seperti bujur sangkar. Bentuk- bentuk unik yang 

dapat digunakan yaitu bentuk segitiga, segi enam, bentuk elips, 

atau dapat menggunakan perpaduan bentuk dasar (persegi, 

segitiga dan lingkaran).Sehingga jika anak berada di sebuah 

Gambar 5.7 : Ekspresi Bangunan 

Sumber: Google.com 
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 ruang yang mereka dapat merasa nyaman anak akan merasa 

betah, senang melakukan kegiatan didalam ruang. 

Bentuk Persegi Panjang :                                 

 Bentuk ini untuk anak sudah cukup sering di temukan 

pada bangunan lainnya seperti di rumah,namun akan menjadi 

berbeda jika bentuk ini dapat di padukan dengan bentuk dasar 

lain, sehingga di dapatkan bentuk baru yang sesuai dengan 

karakter anak.  Kesan statis , stabil, dan formal. Bila menjulang 

tinggi sifatnya agung dan stabil. Jika ingin menggunakan 

bentuk seperti ini, nantinya interior (lantai, dinding, plafond) 

yang akan dibuat dapat merangsang anak seperti dengan 

penambahan maupun pengurangan bentuk                                            

Bentuk Segi Enam :      

 Bentuk segi enam dengan panjang sisi dan besar sudut 

dalam yang sama.  Bentuk Segi enam akan memberi arti 

energi, kekuatan, keseimbangan, hukum. ilmu pasti, agama, 

referensi untukperasaan maskulin (kekuatan, agresi, dan 

pergerakan yang dinamis).                                                         

Bentuk ini dapat dikatakan bentuk yang tidak monoton, karena 

terdapat perbedaan bentuk disetiap sisinya, namun masih 

memiliki sifat kaku bila dibandingkan dengan bentuk lingkaran 

karena disetiap sisinya terdapat siku.  
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2. Skala  Ruang 

Perbandingan antara elemen bangunan atau ruang dengan 

suatu elemen tertentu yang ukurannya sesuai dengan ukuran 

dimensi manusia. 

Skala Ruang untuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Seni yang 

dapat mencerminkan rangsangan sensorik ataupun motorik 

anak yaitu dengan permainan ketinggian antar plafond, plafond 

yang tinggi menggambarkan perasaan sedih sedangkan 

plafond yang tinggi menggambarkan perasaan senang 

  

 

 

 

 

 

Ketinggian antara lantai dan plafond untuk membuat anak 

menjadi nyaman yaitu minimum ± 2.70 m dan maksimum           

±3.50 m. Dengan ketinggian tersebut anak tidak merasa  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.8 : Skala Ruang Bangunan    
Sumber : Jurna B. Titisari 

Gambar 5.9 : Ketinggian bangunan    
Sumber : Analisis Pribadi 
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g. Keamananan, Keselamatan dan Kenyamanan Bangunan 

Bangunan untuk anak-anak akan sangat lebih besar terjadi resiko 

bahaya, kecelakaan dibandingkan dengan bangunan lain untuk 

orang dewasa, apabila tidak didesain sesuai dengan 

karakter,psikologi perkembangan, ergonomi anak-anak. 

1. Ramp 

Ram adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan 

kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak 

dapat menggunakan tangga.  

Persyaratan : 

a.  Kemiringan suatu ramp di dalam bangunan tidak boleh 

melebihi 7°, sedangkan kemiringan suatu ramp yang ada di 

luar bangunan maksimum 6°.  

b.  Panjang mendatar dari satu ramp (dengan kemiringan 7°) 

tidak boleh lebih dari 9 m.  

c. Lebar minimum dari ramp adalah 95 cm tanpa tepi 

pengaman, dan 120 cm dengan tepi pengaman 

d. Muka datar (bordes) pada awalan atau akhiran dari suatu 

ramp harus bebas dan datar sehingga memungkinkan 

sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dengan 

ukuran minimum 160 cm.  

e. Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ramp harus     

  memiliki tekstur sehingga tidak licin baik diwaktu hujan.  

f.   Lebar tepi pengaman ramp/ kanstin/ low curb 10 cm 
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4. Material 

- Bahan material dapat menggunakan bahan yang tidak 

 berbahaya bagi kesehatan anak 

- Permukaan material sebaiknya tidak tajam, karena dapat 

 melukai anak 

- Material penggunaan material dibuat dengn memperkecil 

 resiko cedera pada anak karena karaakteristik anak yang 

 senang bergerak bebas. 

5.5.2 Studi Preseden 

- Ecole Maternelle Pajol School 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK ini berada di Paris , memiliki 4 kelas dengan interioryang 

penuh sukacita menampilkan bagaimana warna dan pendidikan 

dapat dijadikan satu konsep yang baik. Didesain oleh arsitek Paris 

Palatre & Leclère pada tahun 1940-an. Fasad bangunan bagian 

depan mempertahankan keindahan bata vintage sementara fasad 

bagian belakang didesain dengan pola hidup dan kegiatan 

berwarna-warni. Interior sama-sama menyenangkan dengan 

Gambar 5.11 : Fasad Depan Bangunan 

   Sumber: http://www.thecoolist.com/ecole-maternelle-pajol-

school-in-paris/ 
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lorong-lorong yang berani, bahan furniture / bangunan cerah dan 

langit-langit bertitik. Toilet / kamar kecil juga didesain dengan  fitur 

warna dan hewan (sebagai pemisah)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  5.12 : Fasad Belakang Bangunan 

   Sumber: http://www.thecoolist.com/ecole-maternelle-pajol-

school-in-paris/ 

Gambar 5.13   : Toilet Anak 

Sumber : Sumber: http://www.thecoolist.com/ecole-

maternelle-pajol-school-in-paris/ 

Gambar 5.14  : Ruang Kelas 

Sumber : Sumber: http://www.thecoolist.com/ecole-

maternelle-pajol-school-in-paris/ 
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- Toyoma Children Center 

 Merupakan bangunan yang digunakan untuk wadah bermain 

anak-anak usia   5-12 tahun dan masih dengan dampingan orang 

tua.Didalamnya anak-anak dapat melakukan berbagai kegiatan 

bermain dan belajar seperti keterampilan, berlatih kesenian, 

belajar, dan membaca. Fasilitas yang terdapat pada bangunan 

yaitu hall bermain, perpustakaan, galeri, workshop hall, ruang 

belajar dan lain sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bentuk bangunan ini merupakan perpaduan dari dua buah 

lingkaran yang menampilkan keceriaan, imajinatif an 

kreativitas.Ruang yang berada dibagian lengkung dipadukan 

dengan elemen lurus sehingga menciptakan ruang yang 

dinamis.Interior didominasi oleh bentuk segienam dan lingkaran, 

sedangkan untuk warna yang digunakan yaitu perpaduan antar 

warna alami dan menyolok. 

 

 

Gambar 5.15 : Toyama Children Center 

Sumber : http://www.manabi-takaoka.jp/ 



238 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3 Kemungkinan Penerapan Desain                                         

Penerapan desain yang diterapkan : 

- Menggunakan bentuk yang cenderung bersifat dinamis, baik 

secara bentuk ataupun interiornya. Bentuk dinamis  secara 

psikologis dapat merangsang anak-anak dalam mengeksplore diri 

mereka yang sedang senang dengan kegiatan menjelajah, 

berinteraksi dan bermain di bangunan itu sendiri. 

- Sirkulasi yang digunakan jenis sirkulasi memusat , dimana jalur ini 

sesuai dengan karakteristik anak yang senang bergerak bebas 

- Warna untuk area outdoor yang digunakan adalah warna yang 

mampu mewakili warna yang berani, terang, seperti warna coklat, 

abu-abu,biru, dan lainnya. Warna pada ruang dalam yang 

ditonjolkan warna yang kontras agar tercipta suasana ataupun 

emosi yang berbesa di setiap ruang yang berbeda pula.Warna 

yang digunakan eperti merah, hitam, biru, putih, kuning , oranye. 

- Pada area outdoor, dibuat fasilitas play ground, lapangan, taman 

yang mampu memberikan kebebasan bergerak dalam berbagai 

Gambar 5.16 : Interior Bangunan 

Sumber : http://www.manabi-takaoka.jp/ 
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kegiatan anak namun tetap memberikan keamanan dan 

kenyamanan pengguna. 

 Ekspresi pada bangunan dibuat dengan warna cerah seperti hijau, 

merah, kuning , oranye untuk mengekspresikan bangunan untuk anak-

anak yang menarik, penuh keceriaan 
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