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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan anak usia dini tidak hanya melalui proses belajar, bermain adalah 

salah satu proses penting dari perkembangan anak secara fisik maupun mental. 

Orangtua terkadang berpikir bahwa anak harus memiliki kepintaran dalam 

pelajaran, akan tetapi bermain adalah salah satu proses dalam pembelajaran juga. 

Kegiatan bermain adalah suatu proses dimana imajinasi, kreativitas, pemecahan 

masalah, dan perkembangan sosial anak dilatih secara tanpa disadari. Didalam 

kegiatan bermain, anak menggunakan panca indra untuk mengeksplorasi 

lingkungan sekitarnya, dimana panca indra tersebut terbagi menjadi penglihatan, 

perabaan, penciuman, pendengaran, dan pengecapan. 

 

Pembelajaran pendidikan anak usia dini tidak terlepas dari teori – teori yang 

disampaikan para ahli pendidikan, dan psikologis seperti Teori Montessori, Teori 

Froeble, Teori Pestalozzi, Teori John Dewey. Namun dari semua teori – teori 

tersebut, Teori Montessori banyak menggunakan panca indra dalam kegiatan 

bermain, sehingga anak tidak merasakan bahwa apa yang mereka lakukan 

merupakan bagian dari suatu pembelajaran. Teori ini menjelaskan bahwa panca 

indra memiliki peran penting dalam perkembangan anak usia dini, dimana anak 

diberikan pilihan untuk mempelajari tentang dunia ini melalui panca indra mereka 

dibandingkan dengan hal yang akademik saja (Montessori, 2009). 

 

Panca indra manusia tidak semuanya digunakan dalam dunia arsitektur, akan 

tetapi yang sering digunakan merupakan indra visual, touch, sound dan smell. 

Menurut Pallasma (2006) saat manusia merasa tidak yakin terhadap persepsi dan 

pendapatnya, panca indra dari manusia menambah suatu bukti dan keyakinan akan 

apa yang sudah dirasakan. Indra manusia tanpa disadari dapat merasakan 

atmosphere, dan feelings pada suatu ruangan. Bangunan dapat memberikan kesan 

terhadap manusia, dimana manusia dapat merasakan bangunan begitu indah  dapat 
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memberikan sentuhan perasaan terhadap manusia (Zumthor, 2006). Panca indra 

manusia mulai muncul dari tahap gerakan – gerakan sederhana yang dilakukan pada 

masa balita, dimana balita mulai menggunakan indra perabanya untuk mengenal 

lingkungan dan benda – benda yang ada disekitarnya. Balita yang sedang 

bertumbuh, mulai mengenal interaksi sosial, dimana masa ini, anak mulai bermain 

dengan anak - anak lainnya. Memori dan pengalaman baru masuk dan terus 

bertumbuh melalui panca indra sederhana yang di eksplorasi oleh anak usia dini. 

 

Sekolah untuk anak usia dini di Indonesia tidak memikirkan secara lebih dalam 

memahami pertumbuhan anak, dimana rata – rata sekolah untuk anak usia dini 

hanya memikirkan hal secara akademis saja. Friedrich Froeble (1898) adalah 

seseorang yang pertama kali mencetuskan konsep Taman Kanak – Kanak. Taman 

Kanak – Kanak yang dibuatnya menggunakan proses pembelajaran dengan cara 

bermain dan bersatu dengan alam. Rata – rata Taman Kanak - Kanak untuk anak 

usia dini hanya memberikan suatu ruang untuk bermain dan taman yang tidak 

dipikirkan lebih matang, sedangkan proses pertumbuhan anak secara memori 

sedang bereksplorasi untuk mengasah kreatifitas dan imajinasinya. Beberapa 

bangunan pra-sekolah anak usia dini di Indonesia sudah mempraktekan 

pembelajaran Teori Montessori, akan tetapi pembelajarannya hanya melalui 

kegiatan bermain dan alat – alat permainan di dalam ruang kelas. Pembelajaran 

Teori Montessori saat ini hanya diterapkan melalui suatu ruang, belum didukung 

dengan skala bangunan yang dapat mempelajari visual, touch, dan sound yang 

berdampak kepada atmosphere, dan feelings seorang anak. 

 

Penelitian ini mencoba untuk menganalisa tentang perkembangan anak usia dini 

dan juga merancang taman kanak - kanak dengan adanya pendekataan sense of 

visual, touch, dan sound. Analisa ini mencari informasi tentang pembelajaran anak 

usia dini, Teori Montessori yang berpengaruh kepada skala bangunan, sehingga 

dapat berpengaruh dalam perkembangan kreativitas dan imajinasi seorang anak. 

Pendekatan sense of visual, touch, dan sound dapat dilakukan dengan menganalisa 

elemen – elemen arsitektur yang berpengaruh terhadap atmosphere, dan feelings, 
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melalui panca indera seorang anak. Hal tersebut menjadi penting, karena dengan 

anak merasakan adanya atmosphere dan feelings, anak membuat pengetahuan dan 

memori baru untuk jangka panjang. Pendekatan tersebut dapat terealisasi dengan 

merancang sebuah taman kanak – kanak yang memiliki konsep pembelajaran 

dengan bermain. Penelitian ini juga memberikan suatu pandangan baru bahwa 

bentuk dari bangunan biasanya hanya merepresentasikan fungsinya saja, yang 

dimana rata – rata bangunan sekolah di Indonesia memiliki segi bentuk bangunan 

yang sama dan monoton.  

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan penting 

bahwa dalam perancangan taman kanak – kanak, dengan pembelajaran Teori 

Montessori dapat memberikan dampak lebih terhadap pembelajaran anak usia dini. 

Tidak hanya mempelajari proses perkembangan suatu anak, akan tetapi juga 

diharapkan hasil dari penelitian ini dapat mengambil faktor penting dalam segi 

merancang suatu bangunan dengan pendekatan sensory. Pembelajaran Teori 

Montessori diharapkan dapat dimplementasikan tidak hanya dalam skala ruang 

tetapi dalam skala bangunan, dan menghasilkan atmosphere, dan feelings di luar 

ruang kelas terhadap anak usia dini. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana meningkatkan kualitas belajar anak usia dini melalui 

pendekatan Teori Montessori tidak hanya dalam skala ruang melainkan 

dalam skala bangunan ? 

2. Elemen – elemen arsitektur apa saja yang dapat mendukung tercapainya 

kualitas ruang berlajar anak usia dini, melalui sensori anak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab bagaimana elemen – elemen 

arsitektur dapat meningkatkan kualitas belajar anak usia dini melalui sensori anak, 

terhadap peningkatan kreativitas, dan imajinasi anak melalui pendekatan Teori 

Montessori. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat pertama dari penelitian ini untuk memberikan informasi dan 

pembelajaran secara fakta mengenai perkembangan anak usia dini melalui 

pembelajaran Teori Montessori dan memberikan alternatif perancangan bangunan 

taman kanak - kanak dengan pendekatan sensori yang berdampak kepada 

atmosphere dan feelings anak usia dini. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Pendahuluan akan diisi dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dari “Perancangan Taman Kanak – Kanak 

Berdasarkan Teori Montessori dengan Pendekatan Sensory.” 

 

Bab 2 terdapat kajian teori yang akan menjelaskan pendidikan anak usia dini 

melalui pembelajaran Teori Montessori. Menelusuri dan mencari informasi unsur 

elemen asitektur berbasis sense of visual, touch, sound, dan smell berdampak 

kepada atmosphere dan feelings untuk memberikan pengalaman dan memori 

jangka panjang.  

 

Bab 3 akan berisi analisa studi kasus pada taman kanak – kanak Montessori. 

Studi kasus ini akan di uji melalui hasil penelitian yang diperoleh melalui bab2. 

Tujuan penelitian ini untuk memberikan kualitas pembelajaran pada anak usia dini. 

Bab ini menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi pada sekolah Montessori di 

Indonesia dan meneliti aktivitas pembelajaran sekolah Montessori. Hasil penelitian 

ini akan menjadi panduan untuk perancangan taman kanak – kanak.  

 

Bab 4 akan memuat konsep perancangan dan lokasi perancangan. Perancangan 

akan dimulai melalui site analysis dan program perancangan, lalu masuk kedalam 

konsep perancanga berdasarkan analisa studi kasus dan hasil penelitian teori. Hasil 

dari perancangan dievaluasi sampai ke hasil akhir perancangan. 
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Bab 5 berisi kesimpulan dari hasil semua penelitian, penutup, dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

  


