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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Judul 

Pemilihan proyek pada tugas akhir ini adalah PERENCANAAN INTERIOR 

MUSEUM MAINAN TRADISIONAL INDONESIA DI JAKARTA. 

 

1.2 Latar Belakang Perencanaan Interior Museum Mainan Tradisional    

Indonesia 

Anak-anak berkembang dengan sangat pesat, yang dipengaruhi faktor luar 

maupun dari dalam, membentuk setiap anak menjadi individu yang berbeda-beda, 

dengan berbagai bentuk aspek yang menjadikan jiwa manusia pada umumnya 

berkembang di sini, seperti: pola pikir, adopsi budaya, nilai-nilai moral dan sosial, 

etika, dan tradisi. Salah satu aktivitas yang membentuk aspek-aspek tersebut 

adalah bermain.  Bermain bagi anak-anak merupakan sebuah hal yang tidak dapat 

dipisahkan dalam kehidupan sehari-harinya,  

Perkembangan teknologi dunia menciptakan penemuan baru atas mainan 

anak-anak dan terus berkembang, permainan anak-anak semakin menarik karena 

penemuan teknologi terkini, namun dalam beberapa aspek, perkembangan mainan 

berteknologi memiliki dampak buruk bagi anak-anak masa kini.    

Dampak buruk permainan anak-anak karena perkembangan teknologi masa kini 

lebih mengarah ke dalam sistem individualistis yang kental, dimana berbagai 

bentuk permainan yang bersifat elektronik menjadikan seorang anak memiliki 

tingkat sosialisasi yang kurang baik dengan sekitarnya, hal ini cenderung memicu 
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sang anak untuk malas bergerak dan melakukan interaksi secara langsung dengan 

objek mainan tersebut. 

Dengan begitu banyaknya teknologi mainan yang berkembang pada saat ini, 

menjadikan keadaan yang kurang berimbang, dimana mainan-mainan tradisonal 

menjadi sebuah objek yang kurang dipandang oleh masyarakat khususnya di 

daerah perkotaan, budaya-budaya yang terdapat pada mainan tradisional menjadi 

sesuatu yang semakin berkurang dan hilang di dalam diri masyarakat kota. 

Permainan tradisional menjadi sesuatu yang sangat jarang digunakan dan 

kecenderungan anak-anak lebih memilih bermain dengan mainan modern yang 

berteknologi tinggi. 

Berdasarkan faktor-faktor yang ada, pelestarian mainan tradisional menjadi 

sebuah hal yang perlu diangkat ke dalam masyarakat, nilai-nilai makna yang 

terdapat dalam mainan itu sendiri sangat padat, merupakan hal yang sulit ditemui 

pada masa ini, sebagai salah satu instrumen bagi anak-anak dalam tumbuh 

kembangnya, maka mainan tradisional perlu diperhatikan sebagai bagian dari 

faktor moral dan sosial yang berpengaruh bagi masyarakat khususnya anak-anak. 

Perencanaan museum mainan tradisonal, merupakan sebuah tempat sebagai pusat 

pelestarian mainan tradisional, di mana akan menampilkan display dan area 

berinteraksi yang dapat menjadi salah satu upaya pelestarian untuk menarik minat 

pengunjung. Kebutuhan akan pelestarian mainan tradisional ini akan menjadi 

salah satu faktor dalam perancangan ini. 

Interior, sebagai bagian dari perencanaan ruang-ruang pada museum ini akan 

menjadi sebuah hal yang sangat menentukan, dimana pengkhususan area-area, 

area pajang, interaksi dan area-area penunjang lainnya akan mebutuhkan penataan 

interior yang baik, sehingga menghasilkan maksimalisasi ruang. 
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Kebutuhan akan penataan display, ergonomi dan area interaksi yang 

terorganisir dengan baik akan menjadi salah satu faktor interior yang perlu 

diperhatikan. Penataan akan barang-barang dan interaksi dengan objek mainan 

ataupun permaian tradisional akan membutuhkan penanganan khusus. Penataan 

ergonomi pada ruang pamer sangat perlu diperhatikan khususnya untuk 

pengunjung anak-anak usia 5-14 tahun. 

Sirkulasi juga menjadi perhatian utama yang harus direncanakan. Pengunjung 

harus dapat memahami dan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari 

display yang ditampilkan museum ini, sirkulasi harus ditata sedemikian rupa, 

sehingga menghasilkan keadaan dimana pengunjung menikmati suasana yang 

kondusif untuk belajar dan berinteraksi dengan mainan tradisional Indonesia. 

Pengunjung dapat merasakan suasana tradisional sesuai dengan barang yang 

dipamerkan di dalam museum namun tetap memberi kesan modern agar menarik 

pengunjung yang datang khususnya anak-anak jaman sekarang yang sarat akan 

teknologi.  

Kebutuhan akan sebuah permainan yang berkualitas merupakan hal yang tidak 

dapat dihindarkan, bagi anak-anak, bermain merupakan sebuah hal yang akan 

menentukan proses tumbuh mereka, penciptaan karakter sebuah individu yang 

dimulai dari kebiasaan, permainan dan mainan tradisional menjadi sebuah media 

yang menfasilitasi berbagai aspek pembelajaran sosial bagi anak-anak, atas dasar 

kebutuhan ini, maka museum mainan tradisional Indonesia merupakan sebuah 

bentuk pelestarian yang edukatif  dan interaktif. 
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1.3 Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah pada Proyek Perencanaan Interior Museum Mainan 

Tradisional Indonesia ini adalah : 

1) Bagaimana penataan ruang yang tepat pada display Museum Mainan 

Tradisional Indonesia dapat sesuai dengan kebutuhan ergonomi pengunjung 

anak-anak usia 5-14 tahun. 

2) Bagaimana penerapan sirkulasi interior Museum Mainan Tradisional Indonesia 

agar pengunjung mendapatkan informasi secara interaktif dan edukatif. 

 

1.4 Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian interior Museum Mainan Tradisional Indonesia ini adalah : 

1) Merencanakan interior Museum Mainan Tradisional Indonesia sebagai pusat 

informasi dan pelestarian budaya mainan tradisional Indonesia dengan 

sirkulasi ruang yang informatif dan komunikatif. 

2) Penerapan kebudayaan Indonesia di dalam perencanaan interior sebagai 

bentuk pelestarian kebudayaan yang dapat dinikmati masyarakat luas. 

3) Menjadi sebuah upaya dalam memperkenalkan mainan tardisional Indonesia 

dan melestarikannya dalam bentuk perencanaan interior. 

4) Menemukan pendekatan budaya yang tepat untuk diterapkan dalam interior 

yang biasa mendukung tersampaikannya informasi dan terbangunnya 

interaksi. 
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1.5  Kontribusi Penelitian 

 Kontribusi dari penelitian dari Museum Mainan Tradisional Indonesia ini 

adalah : 

1) Menjadikan Museum Mainan Tradisional Indonesia komunikatif dalam 

penyampaian informasi edukatif. 

2) Menciptakan interior Museum Mainan Tradisional Indonesia yang 

merepresentasikan kebudayaan dan sejarah mainan tradisional secara 

keseluruhan agar tetap dapat dinikmati masyarakat khususnya anak-anak. 

3) Perencanaan interior yang memudahkan bagi pengunjung untuk mempelajari 

budaya dan sejarah mainan tradisional Indonesia dan bagi pengelola untuk 

pemeliharaan mainan tradisional Indonesia tersebut. 

4) Apresiasi terhadap sejarah dan kebudayaan Indonesia khususnya mainan 

tradisional. 

 

 1.6 Ruang Lingkup  

 Ruang lingkup dari pembahasan perencanaan interior Museum Mainan 

Tradisional Indonesia ini adalah : 

1) Menganalisa permasalahan interior yang terdapat di Museum Mainan 

Tradisional Indonesia 

2) Menganalisa dan merancang kebutuhan ruang di Museum Mainan Tradisional 

Indonesia untuk mendukung kegiatan permuseuman sebagai sarana pariwisata 

dan edukasi, seperti ruang pameran, auditorium, kafetaria, toko cindera mata 

 

 

 



 6 

1.7 Batasan Penelitian 

 Survey dilakukan di satu tempat yaitu: 

 1. Museum Anak Kolong Tangga 

     Taman Budaya  

     Jl. Sriwedani no. 1 

    Yogyakarta 55122 

    Telp. 02174-523512 

2. Museum Layang-Layang 

     38 Jl. H. Kamang 

    12450, Indonesia 

    Telp. 021-7658075 

 

1.8 Metode Penelitian 

 Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu 

dengan : 

1) Wawancara tak berstruktur, dengan tujuan mendapatkan petunjuk atau 

informasi baru yang akurat dari informan. Penulis mewawancara informan 

yang terlibat dalam pembuatan mainan-mainan tradisional Indonesia dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan yang jelas untuk mendapatkan hasil data 

terntentu. 

2) Penggunaan bahan dokumen, seperti catatan, surat kabar, laporan, cerita 

rakyat, gambar, atau foto. Melalui dokumen-dokumen yang ada dapat 

memungkinkan Penulis untuk memperoleh pengetahuan tentang peristiwa 

masa lampau dan peristiwa yang sulit dialami melalui observasi langsung. 
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1.9 Kerangka Pemikiran 
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1.10  Tinjauan Pustaka 

Adapun beberapa buku yang dibaca sebagai referensi dari pengerjaan ini 

diantaranya buku yang berjudul Museum for the 21th Century. Buku ini ditulis 

oleh Montaner. Didalam buku ini dibahasa tentang adanya hubungan museum 

yang berkaitan dengan budaya konsumeritas. Museum memiliki hubungan 

dengan sebuah kota tempat museum itu berada dan hubungan dengan 

masyarakat yang ada disana sebagai penggerak urban space dan sebagai 

sebuah penarik wisatawan.dengan fungsi-fungsi yang dimiliki museum, 

terdapat beberapa keterkaitan antara begaimana sebuah desain yang terdapat 

didalam sebuah museum dapat mempengaruhi ketertarikan orang terhadap apa 

yang terdapat didalamnya. Didalam buku ini juga menceritakan tentang 

perkembangan museum menuju abad ke 21. Peranan sejarah sangat penting 

dan sangat mempenagruhi karakter dari museum tersebut. 

(Greub, Suzanne. Museum for the 21th Century. UK : Prestel.) 

Buku yang kedua ditulis oleh Trulove, berjudul Designing the New 

Museum: Building a Destination. Buku ini membahas bagaimana obligasi dari 

seni dan budaya berperan penting terhadap desain dari sebuah museum. 

Peranan seni dan budaya sangat penting untuk menciptakan sebuah desain 

yang dapat diterima secara prinsipal. Sebuah desain museum, konsepnya harus 

berhubungan dengan sisi artistik namun tetap menjadi sesuatu yang elegan dan 

tetap dapat menunjang keindahan karya-karya yang terdapat didalamnya. 

Museum mengalami perluasan fungsi, yang awalnya hanya sebagai tempat 

Perencanaan Visualisasi 
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edukasi masyarakat yang kemudian pada awal abad ke 19, oleh kalangan 

menengah ke atas, menjadi suatu tempat yang dikunjungin untuk mendapat 

kesenangan. Museum dianggap sebagai suatu ruang yang arsitektural dan 

memiliki alur dengan karakternya sendiri. Maka kesenangan yang dapat 

diperoleh ketika mengunjungi museum adalah kesenangan ketika pengunjung 

dapat merasakan hubungan dari pembagian ruangannya. Dengan itu, sebuah 

museum juga dapat menjadi sebuah tempat yang menghadirkan stimulasi 

intelektual yang dapat menjadi sebuah kesenangan bagi pengunjungnya. 

(Trulove, James Grayson. Designing the New Museum: Building a 

Destination. Rockport. 2000.) 

Buku yang ketiga ditulis oleh Ismail, berjudul Education Games. Buku 

ini membahas manfaat-manfaat mainan untuk anak-anak. Peran mainan sangat 

penting bagi anak-anak untuk mendidik. Mainan anak sangat berpengaruh 

dalam tingkat kecerdasan anak dan tingkat sosialisasi anak terhadap objek 

tertentu. Selain itu mainan juga sangat berpengaruh terhadap kreatifitas dan 

daya khayal anak. 

(Ismail, Kak Andang. Education Games. Yogyakarta : Pro-U Media, 2009.) 

 Buku yang keempat ditulis oleh Wardani, berjudul 33 Permainan 

Tradisional yang mendidik. Buku ini membahas tentang permainan 

Tradisional Indonesia yang bermanfaat bagi anak-anak yang sarat dengan nilai 

sosial dan sportivitas. Bagaimana cara memainkannya dan manfaat permainan 

itu sendiri. 

(Wardani, Dani. 33 Permainan Tradisional yang Mendidik. Yogyakarta :   

 Cakrawala, 2010. 


