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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia di berbagai aspek pada masa 

sekarang ini, maka kita ingin bersaing dengan Negara-negara maju lainnya agar 

tidak tertinggal jauh di belakang, kita memerlukan SDM (Sumber Daya Manusia) 

yang berkualitas. Kualitas SDM yang diharapkan sejak era gloalisasi saat ini lebih 

ditujukan kepada individu-individu yang cerdas secara intelektual (IQ), emosional 

(EQ), spiritual (SQ) dan juga kreatif. Dan salah satu cara unutk dapat mrwujudkan 

kualitas-kualitas tersebut yaitu melalui peningkatan di bidang pendidikan. 

 Keberadaan seseorang sebagai SDM yang berkualitas sesungguhnya 

ditentukan dari masa lima tahun pertama kehidupannya (Sigmund Freud, 1856-

1939) atau menurut ahli lainnya sampai tiga tahun pertamanya. Sampai dengan 

usia tersebut (usia pra sekolah) seorang anak berada pada masa yang amat penting 

karena berpotensi untuk dirangsang perkembangannya. Perkembangannya 

tersebut meliputi perkembangan aspek fisik; aspek motorik halus motorik kasar; 

aspek moral; aspek emosional-spiritual; serta aspek kognisi. 

 Pada masa inilah anak paling mudah menyerap dan mempelajari segala 

sesuatu yang akan mempengaruhi dan menentukan tingkat kecerdasan dan 

kreatifitas seseorang saat dewasa nanti. Daya kreatifitas tersebut akan berkurang 

secara alamiah  jika tidak diasah terus menerus, selain itu apabila anak sudah 

mulai memasuki masa pendidikan yang formal maka potensi berpikir kreatif akan 

cenderung terhambat oleh aturan-aturan sistem pendidikan yang ada karena 

umumnya kurang memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan 

kreatifitasnya.  
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 Pada saat sekarang ini di Jakarta mulai meningkatkan dan memantapkan di 

segala aspek bidang. Tidak hanya bidang hiburan/entertainment, telekomunikasi, 

bisnis/perdagangan atau wisata budaya saja namun juga dalam bidang pendidikan. 

Jika diamati memang banyak didirikan tempat pendidikan yang baik dan bertaraf 

nasional maupun international dimana dalam hal ini termasuk kelompok bermain 

dan Taman Kanak-Kanak. Tetapi hanya sedikit yang benar-benar berkualitas dan 

mengacu pada peningkatan perkembangan potensi anak-anak melalui kurikulum 

pengajaran sekaligus perancangan skala
1
 dan proporsi

2
 ruang banguann yang 

mendukung kurikulum tersebut. 

 Fenomena yang terjadi belakangan ini masih banyak tempat-tempat 

pendidikan untuk anak-anak masa pra sekolah tersebut sebagian besar masih 

banyak yang kurang memperhatikan faktor fisik, psikologis dan juga keamanan 

dan kenyamanan bagi anak-anak seusia itu. Mereka lebih mengutamakan segi 

profit (material) serta prestige (ketenaran) dalam mendirikan sebuah tempat 

pendidikan, sedangkan untuk kebutuhan ruang bermain dan belajar masih kurang 

teroganisir dengan baik. Seperti yang dinyatakan Peter Blundell Jones 
3
 

(‘Kindergarten Contrast’;Architectural Review [1991], 48) bahwa: 

This indoor-outdoor dimension became a theme in kindergarten design, The belief was 

that children would feel secure within the safety of their own semi-private space inside 

the building, whereas the garden representing the ‘wilderness’ would enable them to free 

themselves when feeling more adventurous. 

 Sebagian besar berasumsi bahwa dunia/naungan anak-anak usia pra 

sekolah) berarti identik dengan ruangan untuk bermain-main, Susana yang 

terkesan ceria, warna-warni penuh dengan gambar-gambar yang lucu dan lain 

sebagainya. Hal tersebut tidak salah, hanya saja mereka belum menyadari dan 

memahami makna yang terkandung di dalamnya. Penggunaan komposisi warna, 

skala, dan proporsi ruang dapat memiliki tujuan tertentu dan  efek psikologis yang 

                                                             
1
 Skala seorang arsitek adalah penguasa khusus. Hal ini digunakan dalam pembuatan atau 

mengukur dari gambar ruang 
2 Proporsi adalah korespondensi antara ukuran anggota dari sebuah karya seluruh, dan seluruh ke 

bagian tertentu yang dipilih sebagai standar dari hasil ini prinsip-prinsip simetri. 
3 Peter Blundell Jones AA Dipl MA (CANTAB) adalah seorang arsitek Inggris, sejarawan, 

akademisi dan kritikus. Dia adalah penulis produktif tentang sejarah arsitektur dan teori.Selain 

menjadi kontributor tetap untuk Review Arsitektur 
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berbeda bagi pengguna ruangan tersebut dimana dalam hal ini ditujukan bagi 

anak-anak. Karena melalui kegiatan bermain itulah anak-anak mulai belajar untuk 

mengenal dan memahami lingkungan sekitarnya agar mereka siap nantinya untuk 

berinteraksi/ bersosialisasi dengan masyarakat luas. Seperti pernyataan dari John 

Dewey
4
 (Democracy and Education [1916], 142): 

They need to explore and test a variety of means of self expression - physical, emotion 

and aesthetic. children learn to interpret and draw out meanings from the people and 

places around them; they learn through bodily experience and sensations, as well as 

trying to make sense of words and emotional currents 

 Kondisi fisik dan psikis anak-anak, khususnya usia pra sekolah, pada masa 

sekarang ini berbeda dengan anak-anak pada masa dahulu. Dari segi fisik, anak-

anak masa sekarang ini proporsi/ ukuran tubuhnya lebih besar daripada anak-anak 

dahulu, demikian juga dari segi psikis, mereka umunya lebih cerdas dan kreatif. 

Daya kreatifitas tersebut akan berkurang secara alamiah  jika tidak diasah terus 

menerus, selain itu apabila anak sudah mulai memasuki masa pendidikan yang 

formal maka potensi berpikir kreatif akan cenderung terhambat oleh aturan-aturan 

sistem pendidikan yang ada karena umumnya kurang memberikan kesempatan 

bagi anak untuk mengembangkan kreatifitasnya.  

 Selain kenyataan kondisi dunia anak-anak pra sekolah yang telah diuraikan 

sebelumnya, anak-anak usia pra sekolah tersebut umumnya membutuhkan waktu 

yang lebih lama dibandingkan anak yang lebih besar usianya (usia sekolah dasar 

ke atas) dalam  hal beradaptasi/menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya 

karena lingkungam tersebut merupakan dunia baru bagi mereka. Sehingga ketika 

seorang anak usia kelompok bermain (play group) akan mulai memasuki taman 

Kanak-kanak (kindergarten) yang lokasinya berbeda, umumnya mereka akan 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi dengan lingkungan yang 

baru. Hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku anak di  kelas, mempengaruhi 

proses pengajaran menjadi terhambat. 

                                                             
4
 John Dewey (20 Oktober 1859 - 1 Juni 1952) adalah seorang filsuf psikolog, Amerika dan ide-

ide pembaharu pendidikan yang telah berpengaruh dalam pendidikan dan reformasi sosial. 
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Sehingga ketika seorang anak usia kelompok bermain (play group) akan 

mulai memasuki taman Kanak-kanak (kindergarten) yang lokasinya berbeda, 

umumnya mereka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi 

dengan lingkungan yang baru. Hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku anak di  

kelas, mempengaruhi proses pengajaran menjadi terhambat. 

Area-area tersebut menunjukkan secara akurat bahwa kebutuhan 

kontemporer akan tingkat dasar dari fungsi yang berhubungan dengan aktifitas. 

Interior desain dari sebuah taman kanak-kanak dan tempat pengasuhan juga harus 

memberikan ketertarikan serta rasa nyaman layaknya dirumah. Agar anak yang 

belajar di dalamnya lebih mudah beradaptasi  dan tidak merasa kaget dengan 

perubahan tempat dan sosial. Pemberian ruangan anak yang cukup juga sangatlah 

penting 

I.2 Rumusan Masalah 

 Sesuai dengan latar belakang perancangan, permasalahan yang menjadi 

dasar obyek perancangan antara lain bagaimana merancang skala, proporsi ruang  

pada  Taman Kanak-kanak yang memenuhi kebutuhan perkembangan anak baik 

secara fisik, sosial-emosional-spiritual, maupun mental dan intelektual secara 

maksimal serta merangsang dan meningkatkan kreatifitas anak. Kemudian 

bagaimana merancang  program ruang Taman Kanak-kanak yang sesuai dengan 

kondisi fisik dan psikis anak pra sekolah sehingga mendukung kurikulum 

pengajaran yang digunakan sehingga dapat memaksimalkan hasil dari tujuan yang 

dicapai. 

I.3 Tujuan Penulisan 

 Penulisan ini bertujuan untuk sebagai landasan untuk merancang skala, 

proporsi dan program ruang sebagai tempat pendidikan Taman Kanak-Kanak 

(untuk usia antara 4-6 tahun) lengkap dengan fasilitas pendukung di dalamnya.  

Dimana dalam perancangannya tetap mengacu pada keamanan, kenyamanan, dan 

kesehatan bagi anak-anak. Selain itu menciptakan ruang belajar dan bermain yang 
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lebih merangsang dan meningkatkan kecerdasan serta daya kreatifitas anak 

dengan memperhatikan kondisi fisik dan psikologi perkembangan anak. 

I.4 Manfaat Penulisan 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadikan pertimbangan dalam merancang 

skala,proporsi ruang pendidikan untuk Taman Kanak-kanak yang sesuai dengan 

kondisi fisik dan psikologi perkembangan anak sehingga visi yang ingin dicapai 

oleh Taman Kanak-kanak dapat tercapai. Perancangan inipun  diharapkan 

membawa manfaat bagi banyak pihak, baik bagi orangtua untuk mendukung anak-

anaknya dalam melakukan hal-hal kreatif tanpa batasan-batasan yang dapat 

menghalangi perkembangan kreatifitas dan daya imajinasinya yang unik. Bagi 

anak-anak usia pra sekolah diharapkan dapat membetuk kepribadian anak agar 

nantinya menjadi SDM yang berkualitas, melatih aspek motorik serta 

meningkatkan kreatifitas dan kepekaan anak terhadap lingkungan, peraturan 

(etika) serta moral. Selain itu perancangan ini juga diharapkan dapat dijadikan 

salah satu referensi contoh untuk merancang tempat pendidikan Taman Kanak-

Kanak yang ideal untuk anak usia pra sekolah. 

I.5 Metode Penelitian 

I.5.1 Metode pengumpulan data 

Metode  yang digunakan dalam memperoleh data-data yang 

diperlukan dalam merancang skala dan proporsi ruang belajar dan bermain 

Taman kanak-kanak. 

I.5.2 Observasi/studi literatur 

Data diperoleh melalui pencarian referensi-referensi yang berkaitan 

dengan proyek perancangan yang berasal dari berbagai sumber baik 

berupa buku, teks, majalah, laporan seminar, makalah, jurnal, artikel 

maupun yang berupa media elektronik seperti ensiklopedia elektronik, 

internet, program televisi. 
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I.5.3 Survey lapangan 

Data diperoleh langsung dengan melakukan pengamatan dan 

pengenalan secara langsung kepada obyek perancangan sejenis atau yang 

dianggap dapat menunjang kelengkapan data yang diperlukan 

I.5.4 Wawancara 

Selain berasal dari literature dan juga survei lapangan langsung, 

data juga diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap para ahli 

psikologi anak atau terhadap praktisi yang berkecimpung dalam dunia 

pendidikan ataupun yang memahami dunia anak-anak. Wawancara juga 

dilakukan terhapap orangtua agar dapat diketahui bagaimana dan apa saja 

yang diinginkan mereka bagi perkembangan psikologi anaknya. 

 

I.5.5 Metode Pengolahan Data 

Metode ini dilakaukan dengan melakukan perbandingan data yang 

diperoleh melalui hasil survey.  Dengan cara membandingkan antara 

lokasi Taman Kanak-kanak yang satu dengan lainnya serta hasil 

wawancara dari berbagai narasumber yang diperoleh sehingga diperoleh 

data yang benar-benar valid dan sesuai dengan lingkup perancangan. 

I.5.6 Metode Analisa Data 

Metode analisa data yang digunakan adalah metode komparatif 

yaitu dengan membandingkan antara data yang diperoleh dari lapangan 

dengan data literature yang ada sehingga diperoleh data yang diperlukan 

bagi perancangan ini. 

I.6 Asumsi 

 Terhambatnya proses pengajaran pada anak pra sekolah bisa jadi 

disebabkan akan kebutuhan  ruang yang tidak sesuai untuk menunjang kegiatan. 



7 

 

Adanya fungsi program lain yang tidak sesuai untuk proses perkembangan anak 

dapat mengurangi fungsi ruang yang seharusnya dapat difungsikan sebagai wadah 

untuk anak bermain, belajar, dan perkembangan kreatifitas mereka sebagai contoh 

skala ruang kelas di Taman Kanak-kanak yang terlalu besar menimbulkan ruang 

negative di dalam kelas, selain itu  pemanfaatan lahan parkir yang melebihi 

kapasitas sehingga memakan lahan ruang bermain di luar kelas menjadi sempit. 

Hal ini berakibat pada ruang belajar dan bermain terfokus pada ruang interior 

dimana seharusnya anak-anak di usia pra sekolah membutuhkan interaksi dengan 

lingkungan, sosial di ruang luar. Pemanfaatan skala dan proporsi ruang 

berpengaruh pada kebutuhan ruang yang diperlukan anak untuk dapat lebih 

berkembang.  

 

I.7 Sistematika Penulisan 

 Bab pertama berisi tentang sebuah pendahuluan akan penelitian tentang 

skala dimensi ruang dan berbagai kaitannya dengan kebutuhan ruang belajar dan 

bermain yang ideal bagi Taman Kanak-kanak. Di awal bab dijelaskan berbagai 

argumen yang berhubungan dengan fenomena pemanfaatan skala kebutuhan 

ruang pada Taman Kanak-kanak, disertai dengan penjelasan mengenai rumusan 

masalah, tujuan, dan metode penelitian. Sebuah asumsi mengenai hasil penelitian 

dinyatakan pada akhir bab ini. 

Bab kedua merupakan studi literatur mengenai berbagai istilah, metode, 

ideologi, contoh proyek dan konsep mengenai pemanfaatan skala ruang dan 

program untuk Taman Kanak-kanak, serta kaitan antara kelima hal tersebut. 

Pembahasan yang terdapat dalam bab ini akan memberi pemahaman dasar akan 

berbagai hal yang dianalisa sepanjang penelitian. 

Bab ketiga berisikan analisa tapak dan usulan program. Diawali dengan 

pengajuan tapak, analisa tapak, program  ruang, pemanfaatan skala dan proporsi 

pada ruang Taman Kanak-kanak. Terdapat dua usulan tapak  untuk dijadikan 

sebagai studi kasus.  



8 

 

Bab keempat berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta usulan 

desain terhadap tapak. Design yang diajukan berpacu pada analisa site dan 

program ruang yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Selain  juga dibahas 

saran terhadap rancangan pada taman kanak-kanak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


