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ABSTRAK 

FOREST KINDERGARTEN : ARSITEKTUR SEBAGAI 
AKTUALISASI GENERASI ALPHA 

Nama Mahasiswa : Githa Almas Yuha Tamma 

NRP   : 08111640000116 

Dosen Pembimbing : Dr. Dewi Septanti,S.Pd,S.T,M.T 

Globalisasi merupakan dampak besar yang dapat mempengaruh 
kehidupan, saat ini dampak tersebut dapat dilihat perubahannya terjadi 
pada generasi milenial. Banyak dampak yang terjadi sehingga 
mempengaruhi karakter generasi Z. Dampak yang paling terlihat seperti 
daya saing yang semakin tinggi serta terjadinya kesenjangan. Kemudian, 
bagaimana untuk generasi selanjutnya? Kemungkinan besar akan 
mengalami hal yang sama karena adanya warisan karakter dari generasi 
sebelumnya sehingga perlu adanya perubahan yang lebih baik untuk 
generasi Alpha. 

Dalam konsisi tersebut maka diperlukannya sebuah wadah yang 
bisa membentuk karakter generasi alpha dengan melalui proses edukasi. 
Rancangan tersebut merupakan taman kanak kanak yang menghadirkan 
konsep eksplorasi serta kebebasan anak. 

Konsep pada rancangan merupakan bentuk arsitektur dari sistem 
pembelajaran yang menggabungkan 2 metode yang dimana pembelajaran 
tersebut merupakan aktualisasi diri. Menerapkan aktualisasi diri pada anak 
akan mengembangkan daya imajinasi agar anak lebih kreatif dan mampu 
berfikir kritis sesuai dengan pengalaman yang ia dapat selama 
pembelajaran. Konsep tersebut menggunakan pendekatan arsitektur 
perilaku yang mana adanya interaksi manusia dan lingkungan agar proses 
karakter menjadi leboh optimal. 

Kata kunci :Ekslporasi,Generasi,Globalisasi, Karakter, Kesenjangan 
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ABSTRACT 

FOREST KINDERGARTEN : ARSITEKTUR SEBAGAI 
AKTUALISASI GENERASI ALPHA 

Name   : Githa Almas Yuha Tamma 

Student’s ID  : 08111640000116 

Supervisor  : Dr. Dewi Septanti,S.Pd,S.T,M.T 

Globalization has a big impact that involved our life, at this time 
we can see that impact could change occur generation millennials. Many 
of the impacts that occur strongly affect generation Z. The most visible 
impacts such as increasing higher competitiveness and diversity.  Then, 
how about the next generations?  Most likely will happen that the same 
thing because the existence of the inheritance of characters from the 
previous generations needs a better change for generation alpha. 

seeing these conditions, we need a place that can form generation 
alpha characters through the process of education.  The design is a 
kindergarten that presents the concept of exploration and gives freedom to 
children. 

  The concept of design is a form of a learning system that 
discusses two methods in which learning is self-actualization.  Applying 
self-actualization to children will develop efficacy so that children are 
more creative and able to think critically according to the experiences they 
have during learning.  This concept uses an architectural interaction in 
which human interaction and the environment so that the character process 
becomes more optimal. 

Keywords :Characters,Diversity,Exploration,Generation,Globalization,Character,
Diversity 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah seorang sosiolog Inggris yang terkenal karena teori strukturasi dan 

pandangan menyeluruh tentang masyarakat modern yang bernama Anthony 

Giddens menyatakan Globalisasi merupakan peningkatan hubungan sosial secara 

mendunia sehingga menghubungkan antara peristiwa di satu lokasi dengan lokasi 

lainnya serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. kemudian, 

Malcolm Waters merupakan Pelopor penelitian mengenai Teori Globalisasi 

menyampaikan  bahwa suatu proses sosial yang mengakibatkan pembatasan 

geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting, yang terwujud di 

dalam kesadaran manusia. Hal ini dapat disimpulkan bahwa globalisasi 

merupakan proses penggabungan dengan skala internasional yang terjadi karena 

adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek 

kebudayaan lainnya.  

Sekarang ini Indonesia mulai memasuki era globalisasi yang dimana salah 

satunya ditandai dengan masyarakat yang mampu mendapatkan informasi dari 

berbagai belahan dunia akibat dari perkembangan teknologi yang semakin pesat. 

Dampak yang didapat merupakan adanya pergeseran nilai dan sikap masyarakat 

serta masyarakat yang mulai dimudahkan dengan teknologi sehingga hal tersebut 

membuat masyarakat tidak lagi membutuhkan orang lain, Menurut salah seorang 

filsuf Inggris menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang 

memerlukan interaksi (Hobbes, 1651). Menurut pernyataan Tilaar (2009) Dengan 

adanya hal ini dapat dilihat bahwa sedang terjadinya revolusi globalisasi dengan 

melahirkan gaya hidup yang baru. 
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1.1.1   Karakter Generasi Alpha yang Dihadirkan oleh Generasi Z   

Teori tentang perbedaan generasi dipopulerkan oleh Neil Howe dan William 

Strauss pada tahun 1991. Howe & Strauss (1991, 2000) Membagi generasi 

berdasarkan kesamaan rentang waktu kelahiran dan kesamaan kejadian – kejadian 

historis. Pembagian Generasi tersebut juga banyak dikemukakan oleh peneliti – 

peneliti lain dengan label yang berbeda – beda, tetapi secara umum memiliki 

makna yang sama.  

Tabel 1.1 Tabel Pengelompokan Generasi, Sumber : Theoritical Review : Teori perbedaan Generasi (Putra,
2016) 

 

Terbentuknya kelompok generasi karena adanya asumsi bahwa generasi adalah 

sekelompok individu yang dipengaruhi oleh kejadian – kejadian bersejarah dan 

fenomena budaya yang terjadi dan dialami pada fase kehidupan mereka (Nobel & 

Schewe, 2003; Twenge, 2000), dan kejadian serta fenomena tersebut 

menyebabkan terbentuknya ingatan secara kolektif yang berdampak dalam 

kehidupan mereka (Dencker et al. 2008). Sehingga dapat dilihat bahwa adanya hal 

yang mendasari pengelompokan generasi yaitu faktor demografi yaitu kesamaan 

tahun kelahiran dan faktor sosiologis yaitu kejadian yang historis. Dapat dilihat 

pada tabel 1.1 bahwa generasi Baby Boom dimulai pada rentang waktu dari tahun 

1943 sampai dengan 1946 dan berakhir pada rentang waktu 1960 sampai dengan 

1969. Generasi X dimulai dari rentang waktu yang bervariasi, yaitu dari tahun 

1961 sampai dengan tahun 1965 dan berakhir pada tahun 1975 sampai dengan 

1981. Selanjutnya merupakan hasil penelitian yang membandingkan perbedaan 

karakter dari tiap generasi, yaitu generasi baby boomers , Generasi X , Generasi Y 

, Generasi Z dan Generasi Alpha yang merupakan penelitian dari Lancaster & 
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tabel 1. 1 Tabel Pengelompokan Generasi Sumber : Theoritical Review : Teori perbedaan 



Stillman(2002) :   

Tabel 1. 2 Perbandingan Karakter Tiap Generasi, Sumber : Theoritical Review : Teori perbedaan Generasi 
(Putra,2016)

Hasil penelitian dari teori perbedaan menunjukkan bahwa adanya  

perbedaan pada karakteristik antara generasi Z dengan generasi lain, salah satu 

faktor utama yang membedakan adalah penguasaan informasi dan teknologi. Bagi 

generasi Z informasi dan teknologi adalah hal yang sudah menjadi bagian dari 

kehidupan mereka, karena mereka lahir dimana akses terhadap informasi, 

khususnya internet sudah menjadi budaya global, sehingga hal tersebut 

Faktor Baby Boomers Generasi X Generasi Y Generasi Z

Pandangan Kompetitif dan 
idealis

Egois d i luar 
b a t a s d a l a m 
w a k t u y a n g 
lama

Egois namun 
masih dalam 
batas wajar

Tidak ada rasa 
k o m i t m e n , 
bahagia dengan 
apa yang Anda 
m i l i k i d a n 
h i d u p u n t u k 
saat ini

Tujuan K e s a b a r a n , 
keterampi lan 
l e m b u t , 
menghormat i 
tradisi, kerja 
keras

Ker ja keras , 
ke te rbukaan , 
m e n g h a r g a i 
perbedaan, rasa 
i n g i n t a h u , 
kepraktisan

Fleksibi l i tas , 
p e n g e t a h u a n 
yang dangkal, 
o r i e n t a s i 
k e s u k s e s a n , 
k r e a t i f , 
k e b e b a s a n 
i n f o r m a s i 
m e n j a d i 
prioritas

Hidup untuk 
saat ini, reaksi 
cepat terhadap 
s e g a l a n y a , 
berani, akses 
informasi cepat

Kemungkinan 
karak te r i s t ik 
lainnya

tidak fleksibel 
arogan, pasif, 
s i n i s , 
kekecewaan

Taa t a tu r an , 
material is t is , 
ad i l , kurang 
menghormati, 
memiliki rasa 
r e l a t i v i t a s , 
p e r l u 
membuktikan 
diri

s u k a 
bereksplorasi 
a t a u 
eksperimen

Sudut pandang 
yang berbeda, 
k u r a n g n y a 
p e m i k i r a n , 
kebahagiaan, 
k e s e n a n g a n , 
perhatian yang 
t e r b a g i , 
k u r a n g n y a 
p e m i k i r a n 
konsekuensial, 
t i d a k a d a 
k e i n g i n a n 
u n t u k 
m e m a h a m i 
sesuatu
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berpengaruh terhadap nilai,pandangan dan tujuan hidup mereka. 

Buku Profil Generasi Milenial Indonesia menyatakan bahwa Generasi Alpha 

akan identik dengan perkembangan teknologi lebih pesat dari generasi milenial 

sehingga pada generasi ini memiliki tingkat kecerdasan lebih tinggi karena pada 

generasi ini banyaknya informasi yang masuk sehingga generasi ini mampu 

mengakses informasi dan dapat belajar banyak hal yang membuat generasi ini 

lebih terbuka. namun, hal ini sebagai tantangan bahwa generasi ini harus pandai 

memilah informasi yang akan masuk maka diperlukannya kemampuan untuk  

berpikir kritis.  

1.2  Isu Arsitektural 

Melihat kondisi pengaruh globalisasi terhadap  kehidupan maka perlu adanya 

Perubahan khusus yang baik untuk generasi yang akan datang atau bisa disebut 

sebagai generasi Alpha. Salah satu dampak dari globalisasi di Indonesia 

merupakan tingkat pengangguran yang tinggi pada generasi Z dikarenakan daya 

saing yang tinggi. Hal ini akan terus berlanjut apabila generasi Alpha tidak 

diberikan pendidikan karakter untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan 

sehingga generasi ini dapat berkompetisi dengan baik. 

Menurut Helen G. Douglas dikutip Muchlas Samani dan Hariyanto (2013: 41) 

karakter tidak diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun secara berkesinambungan 

hari demi hari melalui pikiran dan perbuatan, pikiran demi pikiran, tindakan demi 

tindakan. Untuk saat ini belum ada riset yang menyatakan seperti apa karakter 

dari Generasi Alpha namun tidak menutup kemungkinan jika tidak adanya 

perombakan atau pencegahan yang baik mengenai karakter maka tidak menutup 

kemungkinan generasi Alpha tidak akan jauh berbeda dengan generasi Z. 

Sehingga perlu adanya perubahan yang terjadi pada perkembangan karakter anak 

untuk generasi Alpha. 
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1.2.1  Karakter Anak dan Arsitektur Perilaku

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional mengamanatkan bahwa, “Pendidikan di Taman Kanak-kanak adalah 

suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 

usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.  sehingga perlunya 

wadah edukasi yang mampu membantu menstimulasikan pengembangan karakter 

anak usia dini melalui Arsitektur berwawasan terhadap perilaku. 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya memiliki perilaku yang 

dapat dilihat maupun tidak dilihat. Menurut Snyder dan Catanese (1984), 

Arsitektur berwawasan perilaku merupakan arsitektur yang tanggap terhadap 

kebutuhan dan perasaan manusia yang menyesuaikan dengan gaya hidup manusia 

didalamnya. Menurut Clovis Heimsath, AIA (1988), kata “perilaku” menyatakan 

suatu kesadaran akan struktur sosial dari orang-orang, suatu gerakan bersama 

secara dinamik dalam waktu. Arsitektur dapat merubah paradigma seseorang atau 

bahkan jati diri dari orang itu sendiri hanya dengan ruang. sehingga dengan 

penyusunan program Arsitektur yang sesuai akan merubah atau mempengaruhi 

karakter anak usia dini kearah yang lebih baik.  

1.2.2  Respon Terhadap Isu 

Dengan adanya Kondisi revolusi global terhadap generasi yang akan 

mendatang, maka perlu adanya sebuah tempat yang mampu mengembangkan 

pendidikan karakter terhadap anak diusia dini. Dari usia yang terbilang muda 

namun mereka akan memegang peran dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. 

Sehingga perlu terbentuknya generasi yang mampu berkompetisi dengan daya 

saing tinggi dengan mendapatkan pendidikan karakter yang sesuai dengan 

tantangan global. 
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1.2.3 Arsitektur Perilaku Sebagai penyelesaian Isu 

 Menurut Weinsten dan David (1987) prinsip-prinsip arsitektur perilaku 

yang harus diperhatikan dalam penerapan arsitektur perilaku mampu 

berkomunikasi dengan manusia dan lingkungan, dapat mewadahi aktivitas 

penghuninya dengan nyaman dan menyenangkan, memenuhi nilai estetika, 

komposisi dan estetika bentuk, dan yang terakhir memperhatikan kondisi dan 

perilaku pemakai.  

Menerapkan Arsitektur Perilaku sebagai pendekatan pada objek rancang 

mampu mengoptimalkan Taman Kanak-Kanak dengan memperhatikan perilaku  

dan aktivitas pengguna. Sehingga hal tersebut akan membentuk hubungan yang 

baik antara perilaku anak dan perilaku tenaga pendidik dan pengguna lainnya.  

1.2.4 Fenomena Pendidikan untuk Generasi Alpha di Kawasan Surabaya 

! 

Gambar 1. 1 Lokasi Lahan (google, 2019) 
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 Pemilihan lokasi perancangan terletak di kawasan Surabaya sesuai dengan 

pertimbangan utama yaitu Regulasi dan fasilitas lingkungan di kawasan tersebut. 

berikut merupakan pertimbangan utama dalam pemilihan lokasi, yaitu : 

a. Berdasarkan kriteria dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. 

b. Menjadi salah satu fasilitas umum yang hadir. Tidak hanya itu di sekitar 

lahan merupakan perumahan dengan intensitas penduduk yang tinggi serta 

terdapat beberapa apartemen sehingga tidak menutup kemungkinan 

bangunan akan menjadi sasaran tempat tinggal sekitar. 

c. Kemudahan dalam mobilisasi kendaraan besar 

Surabaya merupakan kota metropolitan yang ada di provinsi Jawa Timur. 

Kota terbesar kedua setelah Jakarta. Perkembangan kota yang ada di Surabaya 

cukup pesat dan banyak beberapa hal yang unggul yang terdapat di kota Surabaya 

salah satunya di bidang pendidikan .Hal ini membuat Surabaya menjadi kota 

sasaran dalam bidang pendidikan di Jawa Timur. Banyaknya fasilitas pendidikan 

seperti Sekolah atau Universitas yang menjadi sasaran Siswa dan Mahasiswa. 

Surabaya memiliki luas sekitar 350,54 km² dengan penduduknya berjumlah 

2.941.981 jiwa pada tahun 2019 dan jumlah penduduk akan semakin bertambah. 

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka tidak menutup 

kemungkinan bahwa akan ada banyak anak usia dini yang membutuhkan edukasi. 

1.2.5 Konteks Pengguna 

Sasaran yang dituju adalah Anak usia dini yang memiliki orang tua 

kalangan menengah keatas. Dikarenakan aktivitas orang tua kalangan menengah 

ke atas biasanya lebih padat sehingga kurangnya perhatian terhadap anak usia 

dini. 
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1.2.6 Taman Kanak- Kanak sebagai Salah Satu Upaya  untuk Generasi Alpha 

Anak usia dini merupakan anak yang menginjak usia Golden Age atau usia 

emas dalam perkembangan manusia, karena pada masa ini seorang anak mulai 

membentuk dan memperluas kompetensi secara kognitif,motorik dan kemampuan 

sosial, yang merupakan peran penting untuk pembentukan kepribadian anak. 

Salah satu sarana penunjang yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, yaitu 

Taman Kanak-Kanak. Taman Kanak-Kanak merupakan tempat untuk 

menstimulasikan kinerja otak pada anak usia dini. Tempat dimana anak mampu 

bereksplorasi dan eksperimentasi untuk memahami lingkungan serta potensi yang 

ada pada dirinya untuk meningkatkan kemampuan menjadi lebih baik. 

Berbicara mengenai Taman Kanak-Kanak, fasilitas akan tempat tersebut 

juga harus memperhatikan potensi yang terdapat pada anak untuk mencapai 

keberhasilan dalam pendidikan serta pengasuhan. Dengan memperhatikan potensi 

yang dimiliki oleh anak maka apa yang dimiliki dapat tersalurkan secara positif. 

Maka dari itu, anak memerlukan tempat untuk mendukung perkembangan yang 

bisa disesuaikan dengan karakter anak. Karakter yang tidak menyukai adanya 

batasan serta perlunya penataan ruang yang baik.     

1.3 Permasalahan dan Kriteria Desain 

Globalisasi merupakan topik yang sensitif untuk masa depan khususnya 

pada generasi alpha. Generasi yang memiliki turunan karakter dari generasi Z 

yang dimana generasi Z sendiri mulai terpengaruhi teknologi yang menyebabkan 

kesenjangan sehingga dalam permasalahan isu pada objek rancang harus lebih 

toleran namun tetap menghadirkan nilai sosial yang pernah ditanamkan dengan 

tidak adanya kesenjangan. Berdasarkan isu yang telah dipaparkan, adanya 

permasalahan dalam objek rancang , berikut : 

1. Bagaimana respon arsitektur dalam menanggapi kesenjangan? 
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2. Bagaimana menerapkan prinsip-prinsip arsitektur perilaku terhadap objek 

rancang? 

3. Bagaimana konfigurasi ruang yang dihadirkan untuk memunculkan 

identitas karakter generasi Alpha? 

Kriteria rancang diperoleh berdasarkan hasil analisis terhadap isu, 

permasalahan desain, metode serta persyaratan. Kriteria rancang dibentuk untuk 

mencapai tujuan dari objek rancang yang mampu memenuhi kebutuhannya. 

Dimana terkait dengan pembentukan karakter anak. Berdasarkan hasil analisis 

yang telah dilakukan, maka munculah beberapa kriteria rancangan yang didapat, 

yaitu : 

a. Konfigurasi Ruang dinamis 

Merupakan ruang yang memiliki bentuk tidak monoton sehingga 

dapat memunculkan rasa keingintahuan pada anak untuk mencari tahu atau 

eksplorasi.  

b. Manusia dan Lingkungan 

Adanya keselarasan manusia dan lingkungan merupakan hal yang 

dapat mempengaruhi psikologis seseorang terutama psikologis anak yang 

dimana lingkungan menghadirkan ruang bebas kepada anak. 

c. Sirkulasi 

Sirkulasi yang terbentuk pada objek rancang menampilkan 

sirkulasi yang tidak biasa yang dimana akan menimbulkan kesan ‘survive’ 

sehingga mengajarkan anak lebih mandiri dan berpikir kritis bagaimana 

seorang anak dapat kesan ‘surtvive’. 

d. Playground sebagai ruang belajar utama 

Menyesuaikan dengan persyaratan yang dihadirkan pada taman 

kanak-kanak menurut nasional dan internasional dengan menghadirkan 
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praktik sebagai pembelajaran utama dibandingkan kelas afektif,kognitif 

dan psikomotorik menjadikan playground sebagai ruang belajar primer. 

e. Menggunakan material natural dan alami 

Ekspresi dimiliki oleh masing-masing anak sehingga perlunya 

penggunaan warna yang netral agar anak lebih menonjolkan warna pada 

suasana sekolah bukan pada warna bangunan. Dengan pemilihan warna 

yang dasar ekspresi anak akan lebih menonjol berbeda jika menggunakan 

warna yang mencolok seolah anak tidak memiliki ekspresi sendiri dan 

diarahkan agar lebih ceria. 
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BAB 2 

PROGRAM DESAIN 

2.1 Rekapitulasi Program Ruang 

2.1.1 Organisasi Ruang 

Organisasi ruang yang terbentuk diperoleh dari pertimbangan ukuran tapak 

yang memiliki luasan cukup besar dan besaran luasan tersebut dibutuhkan untuk 

memaksimalkan fungsi bangunan taman kanak-kanak. Pada gambar dibawah 

menunjukan organisasi ruang yang ada pada objek rancang : 

Gambar 2. 1 Organisasi Ruang (Hasil Analisa, 2020) 
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2.1.2  Zonasi Ruang 

      a. Kelompok kegiatan untuk peserta didik 

Tabel 2. 1 Kelompok Kegiatan Peserta Didik (Hasil Analisa, 2020) 

        b. Kelompok kegiatan pengelola  

Tabel 2. 2 Kelompok Kegiatan Pengelola (Hasil Analisa, 2020) 

NO NAMA RUANG JENIS RUANG PELAKU PENGGUNA

1 R. Istirahat Anak Privat

Kelompok kegiatan 
Peserta Didik

2 R. Kelas Semi Publik

3 Perpustakaan Semi Publik

4 R.Bermain Semi Publik

5 Area Bermain Semi Publik

6 Taman Semi Publik

7 R. Makan Semi Publik

8 R. Mencuci Privat

NO NAMA RUANG JENIS RUANG PELAKU PENGGUNA

1 R. Kepala Sekolah Privat

Kelompok kegiatan 
pengelola

2 R. Wakil Kepala Sekolah Privat

3 R. Pendidik Semi Publik

4 R. Administrasi Publik

5 R. Petugas Kebersihan Privat

6 R. Petugas Keamanan Privat

7 R. Teknisi Privat

8 R. Gudang Privat
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Gambar 2. 1 Organisasi Ruang (Hasil Analisa, 2020)



  c.  Kelompok kegiatan pelayanan 

Tabel 2. 3 Kelompok Kegiatan Pelayanan (Hasil Analisa, 2020) 

d. Kelompok kegiatan servis 

Tabel 2. 4 Kelompok Kegiatan Servis (Hasil Analisa, 2020) 

e. Kelompok kegiatan parkir 

Tabel 2. 5 Kelompok Kegiatan Parkir (Hasil Analisa, 2020) 

9 R. Istirahat Privat

NO NAMA RUANG JENIS RUANG PELAKU PENGGUNA

1 R. Kesehatan Servis publik

Kelompok kegiatan pelayanan
2 R. informasi Servis publik

3 R. Tunggu Publik

4 Hall Publik

NO NAMA RUANG JENIS RUANG PELAKU PENGGUNA

1 R. Panel listrik Privat

Kelompok kegiatan servis

2 R. Pompa air Privat

3 R. Genset Privat

NO NAMA RUANG JENIS RUANG PELAKU PENGGUNA

1 Parkir Mobil pengelola Semi publik

Kelompok kegiatan parkir

2 Parkir Motor pengelola Semi publik

3 Parkir Mobil pengunjung publik

4 Parkir Motor pengunjung publik
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Selain Pengelompokan kegiatan, berikut merupakan jumlah pelaku utama 

kegiatan yang direncanakan : 

Tabel 2. 6 Jumlah Pelaku Utama Kegiatan (Hasil Analisa, 2020) 

NO PELAKU KEGIATAN BANYAKNYA 
PELAKU KEGIATAN

1 Peserta Didik 

(dikelompokan menjadi tiga kategori kelas yaitu 
kognitif,afektif dan psikomotorik) 

A. TK A  ( terdiri dari 15 peserta didik setiap 
kelas) 

B. TK B  ( terdiri dari 15 peserta didik setiap 
kelas)

45 Siswa 

45 Siswa

Total 90 Siswa

2 Guru Pengajar dan Guru Pendamping (terdiri dari 2 
guru di tiap kelas)

12 Guru

3 Pengelola  

A. Kepala 

B. TU 

C. Resepsionis

1 Orang 

3Orang 

1 Orang

4 Pelayanan 

A. Satpam 

B. Janitor

2 Orang 

6 Orang

Total 25 Orang

5 Pengunjung ( Penunggu dan Pengantar) 90 Orang

Total Akhir 205 Orang
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2.1.3 Besaran Ruang 

Luasan Program Ruang dan Standarisasi Ruang untuk Taman Kanak-Kanak, 

meliputi : 

a. Kebutuhan Minimal Luas Ruangan Fungsi Pengelola 

Tabel 2. 7 Kebutuhan Minimal Luas Ruangan Pengelola (Data Arsitek Jilid 1 dan 2, Analisa Penulis) 

NO NAMA 
RUANG

STANDAR 
LUAS 

RUANG

TOTAL 
LUAS 

RUANG

JUMLAH 
RUANG

JUMLAH 
PENGGUN

A

SUMBER

1 R. Kepala 
Sekolah

12 m2 12 m2 1 1 Orang D A T A 
ARSITEK

2 R . Wa k i l 
K e p a l a 
Sekolah

12 m2 12 m2 1 1 Orang D A T A 
ARSITEK

3 R. Pendidik 4  m2 48 m2 1 12 Orang D A T A 
ARSITEK

4 R. Petugas 
Kebersihan

1 2 m 2 / 
lantai

36 m2 2 4 Orang ASUMSI

5 R. Petugas 
Keamanan

3,125  m2 6,25 m2 1 2 Orang ASUMSI

6 R. Gudang 8 m2 16 m2 2 1 Orang D A T A 
ARSITEK

7 R. Istirahat 1 , 5 m 2 / 
orang

34,5 m2 1 23 Orang D A T A 
ARSITEK

Total 164,75 m2 11 - -

Sirkulasi 30% 49,425 m2

Total Kebutuhan Minimal 
Luas Ruangan Fungsi 

Pengelola

214,175 m2
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b. Kebutuhan Minimal Luas Ruangan Fungsi Utama 

Tabel 2.8 Standarisasi Ruang dan Kapasitas Ruang Fungsi Utama (Data Arsitek jilid 1 dan 2, Analisa Penulis)


c. Kebutuhan Minimal Luas Ruangan Fungsi Pelayanan 

Tabel 2.9 Standarisasi Ruang dan Kapasitas Ruang Fungsi Pelayanan (Data Arsitek jilid 1 dan 2, Analisa 
Penulis) 

N
O

NAMA 
RUANG

STANDA
R LUAS 
RUANG

TOTAL 
LUAS 

RUANG

JUMLA
H 

RUANG

JUMLAH 
PENGGUN

A

SUMBER

1 R . 
I s t i r a h a t 
Anak

3 m2 21 m2
1

7 Orang D A T A 
ARSITEK

2 R. Kelas 60 m2 360 m2 6 15 Orang D A T A 
ARSITEK

3 Perpustak
aan

72 m2 72 m2 1 15 Orang D A T A 
ARSITEK

4 A r e a 
Bermain

100 m2 200 m2 2 15 Orang D A T A 
ARSITEK

5 R. Makan 0.32  m2 
Per Anak 
1 8 
m2(untuk 
fasilitas) 

32 m2 1 15 Orang D A T A 
ARSITEK

6 R . 
Mencuci

9,8 m2 9,8 m2 1 - D A T A 
ARSITEK

Total 694,8 m2 12 - -

Sirkulasi 30% 208,44 m2

Total Kebutuhan Minimal 
Luas Ruangan Fungsi 

Utama

903,24 m2
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d. Kebutuhan Minimal  Ruang Servis 

Tabel 2.10 Standarisasi Ruang dan Kapasitas Ruang Servis (Data Arsitek jilid 1 dan 2, Analisa Penulis) 

NO NAMA 
RUANG

STANDAR 
LUAS 

RUANG

TOTAL 
LUAS 

RUANG

JUMLAH 
RUANG

JUMLAH 
PENGGUN

A

SUMBER

1 R . 
Kesehatan

3 m2 21 m2 1 - D A T A 
ARSITEK

2 R . 
informasi

4 m2 4 m2 1 - D A T A 
ARSITEK

3 R. Tunggu 45 m2 45 m2 1 - D A T A 
ARSITEK

4 Hall 37 m2 37 m2 1 119 Orang D A T A 
ARSITEK

Total 107 m2 4 - -

Sirkulasi 30% 32,1 m2

Total Kebutuhan Minimal 
Luas Ruangan Fungsi 

Pelayanan

139,1 m2

N
O

NAMA 
RUANG

STANDA
R LUAS 
RUANG

TOTAL 
LUAS 

RUANG

JUMLA
H 

RUANG

JUMLAH 
PENGGU

NA

SUMBER

1 R. Panel 
listrik

12 m2 12 m2 1 - D A T A 
ARSITEK

2 R. Pompa 
air

12 m2 12 m2 1 - D A T A 
ARSITEK

3 TPS 12 m2 12 m2 1 - ASUMSI

4 R. Genset 10 m2 10 m2 1 - D A T A 
ARSITEK

Total 46 m2 4 - -

Sirkulasi 20% 9,2 m2

Total Kebutuhan Minimal 
Luas Lantai

55,2 m2
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e. Kebutuhan Minimal Ruang Luar 

Tabel 2.11  Standarisasi Ruang dan Kapasitas Ruang Luar(Sumber : Data Arsitek Jilid 1 dan 2, Analisa 
Penulis) 

2.2 Deskripsi Tapak 

 Surabaya Barat merupakan kawasan yang mulai menonjolkan diri sebagai 

kawasan penting yang akan mengubah wajah kota Surabaya secara keseluruhan. 

Terdapat perumahan kelas menengah dan atas pada kawasan ini, yaitu Citraland, 

Darmo Harapan , Darmo Satelit Town , Graha Famili, Kupang Indah, Darmo Hill. 

NO NAMA RUANG STANDA
R LUAS 
RUANG

TOTAL 
LUAS 
RUAN

G

JUMLAH 
RUANG

JUMLAH 
PENGGUN

A

SUMBER

1 P a r k i r m o b i l 
p e n g e l o l a 
( a s u m s i 4 0 % 
J u m l a h 
Pengelola) 

15  m2 225 m2 15 - D A T A 
ARSITEK

2 Parkir Sepeda 
motor pengelola 
( a s u m s i 1 0 % 
J u m l a h 
Pengelola) 

2 m2 20 m2 10 - D A T A 
ARSITEK

3 P a r k i r m o b i l 
Pengunjung(asu
msi 40% Jumlah 
Pengunjung)

15 m2 75 m2 5 - D A T A 
ARSITEK

4 Parkir Sepeda 
m o t o r 
P e n g u n j u n g 
( a s u m s i 2 0 % 
J u m l a h 
pengunjung) 

2 m2 

 

30 m2 15 - D A T A 
ARSITEK

Total 350 m2 45 - -

Sirkulasi 100% 350 m2

Total Kebutuhan Minimal Ruang 
Luar

700 m2
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Namun tidak hanya itu kawasan ini juga memiliki fasilitas penunjang dan sektor 

komersial, untuk kedepannya kawasan ini akan menjadi kawasan multifungsi. 

Multifungsi sendiri merupakan konsep pengembangan untuk masa depan yang 

mendayagunakan lahan lebih maksimal serta memungkinkan terjadinya ribuan 

kegiatan dalam satu kawasan. 

!  

Gambar 2.2 Surabaya Barat Merupakan Masa Depan Surabaya (kompas.com,2019) 

Tapak terletak di Jalan Raya Darmo Permai III, Sukomanunggal, Kota 

Surabaya, Jawa Timur yang merupakan jalan utama, Kawasan yang terdapat di 

jalan ini merupakan kawasan komersial. Bangunan akan menjadi salah satu 

fasilitas yang hadir . Tidak hanya itu di sekitar lahan merupakan perumahan 

dengan intensitas penduduk yang tinggi serta terdapat beberapa apartemen 

sehingga tidak menutup kemungkinan bangunan akan menjadi sasaran tempat 

tinggal sekitar.  

Lahan tersebut menghadap ke arah utara jalan utama dan Pasar Modern 

Puncak Permai. Berikut merupakan Bangunan sekitar yang terdapat pada lahan : 

● Pada bagian barat terdapat perumahan dengan intensitas penduduk 

sedang 

● Pada bagian selatan terdapat perumahan dengan intensitas 

penduduk 
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● pada bagian timur terdapat dua hunian vertikal beserta fasilitas 

penunjangnya 

Selain bangunan sekitar, berikut merupakan potensi di Jalan Raya Darmo 

Permai III sebagai lahan untuk penempatan objek rancang, yaitu : 

•Dekat dengan lingkungan tempat tinggal yang berintensitas sedang 

hingga  tinggi 

•Lokasi terletak di jalan besar sehingga mobilisasi mudah 

•Daerah kawasan komersil sehingga sering dilalui banyak orang 

2.2.1  Regulasi Lahan 

Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini 

 1. Intensitas 

  a. KDB maksimum yang diizinkan    : 50% 

  b. KLB maksimum yang diizinkan: 

o Untuk lebar jalan > 10 meter   : 1.5 

points. 

o Untuk lebar jalan < 10 meter    : 1 

point 

c. KTB maksimum yang diizinkan : 

o Untuk lebar jalan > 10 meter    :65% 

d. KDH minimal yang diizinkan                        : 10% 

  2. Tata Bangunan : 
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a. GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan 

Lampiran XVII ketentuan  GSB minimal dan ketentuan 

jarak bebas bangunan 

   b. Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 

o Untuk lebar jalan > 10 meter : 15 

meter 

o Untuk lebar jalan < 10 meter : 10 

meter 

c. Jumlah lantai basement maksimum yang diizinkan : 

o Untuk lebar jalan > 10 meter  : 1 

lantai 

d. Batasan : 

 a. Dibatasi hanya pada kegiatan sudah ada dan berizin 

 b. untuk pengajuan izin baru : 

o M e r u p a k a n p e n u n j a n g z o n a 

perumahan di sekitarnya; atau  

o Merupakan lahan dan bangunan 

milik pemerintah 
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2.2.2  Faktor Alam 

a.   Ukuran dan Tata Wilayah 

!  

Gambar 2.3 Lokasi Tapak di jalan Darmo Permai III(Sumber: Google maps, Analisa 
penulis) 

Tapak yang akan digunakan untuk objek rancang memiliki luas 12.869,59 

m².memiliki lebar jalan ± 8 hingga 10 meter dan dengan Koefisien Dasar 

bangunan sebesar 50%. 

b.  Iklim 

Kota Surabaya merupakan kota yang memiliki iklim tropis dikarenakan 

pada umumnya Indonesia hanya memiliki dua musim dalam setahun yaitu musim 

hujan dan musim kemarau. Menurut hasil dari BMKG Jawa Timur bahwa 

Surabaya memiliki kelembapan udara 68% hingga 84% dengan tekanan udara 

1010,4 Mbps hingga 1011,6 Mbs. 68% hingga 84% dengan tekanan udara 1010,4 

Mbps hingga 1011,6 Mbs. Temperatur rata-rata di stasiun tersebut berkisar antara 

27,8°C hingga 30,5°C. 
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c. Utilitas 

       Jalan Raya Darmo Permai III merupakan daerah yang memiliki kepadatan 

penduduk tinggi dikarenakan banyaknya hunian yang ada di lokasi tersebut 

sehingga utilitas yang ada disekitar site sudah dilengkapi dengan jaringan aliran 

listrik, drainase dan saluran air bersih. 

d. Arah Cahaya Matahari 

!  

Gambar 2.4 Orientasi Matahari pada Tapak(Sumber: Google Maps,Analisa penulis,
2019) 

Dikarenakan site menghadap ke arah utara maka pergerakan cahaya 

matahari terjadi pada bagian dari kiri site yang merupakan arah timur hingga 

kanan site yang merupakan arah barat sehingga mengakibatkan pertimbangan 

objek rancang dengan adanya penambahan barrier seperti vegetasi untuk 

mengurangi paparan sinar matahari secara langsung. Namun tidak menutup 

kemungkinan juga bahwa objek rancang didesain dengan memaksimalkan cahaya 

matahari agar masuk secara merata ke dalam lahan. 
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2.2.3 Faktor Kultur 

a. Aktivitas Sekitar 

!  
Gambar 2.5 Aktivitas dan Kondisi Sekitar lahan(Sumber: Dokumen pribadi,Analisa Penulis,2019) 

Pada jalan Darmo Permai III terdapat aktivitas yang terjadi di area sekitar 

lahan. Dikarenakan area lahan terletak di lingkungan komersial sehingga aktivitas 

memiliki tingkat kepadatan dari sedang hingga tinggi. Pada bagian depan lahan 

merupakan jalanan utama. Aktivitas yang terjadi terbilang padat. Aktivitas yang 

terjadi dibagi menjadi dua yaitu aktivitas permanen dan temporer. Aktivitas 

permanen yang terjadi di depan lahan adalah banyaknya kendaraan yang parkir di 

pinggir jalan dan aktivitas pedagang kaki lima berjualan sedangkan untuk 

aktivitas temporernya sendiri adalah kendaraan yang lewat di depan tapak. 

!  
Gambar 2.6 Kondisi Aktivitas sekitar pada bagian depan lahan (Sumber : Analisa 
Pribadi,2019) 
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Selain itu, Aktivitas dengan tingkat kepadatan yang tinggi terjadi pada 

pagi hari yang dimana pada pagi hari masyarakat sekitar menghabiskan waktu 

dengan mulainya aktivitas rutin pergi ke kantor atau sekolah dan berbelanja, 

mencari sarapan pagi.  

!  

Gambar 2.7 Kondisi Lahan(Sumber : Analisa Pribadi,2019) 

b. Kepadatan dan Zonasi 

!  

Gambar 2.8 Peta Peruntukan Surabaya(Sumber : Peta Peruntukan Surabaya,2019) 

Pada lahan yang ada di  Jalan Raya Darmo Permai III, lahan 

peruntukannya merupakan perdagangan/ jasa komersial dan pada lingkungan 

sekitar lahan peruntukan perumahan berintensitas sedang hingga tinggi dan 

perdagangan/ jasa komersial. 
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!  

Gambar 2.9 Tingkat Kepadatan Sirkulasi( Sumber : Google Maps, Analisa Penulis,2019) 

Sirkulasi yang ada di area tapak adalah jalan Darmo Permai III yang 

merupakan jalan utama. Jalan tersebut memiliki dua arah. Jalan yang tepat 

didepan tapak memiliki tingkat kepadatan yang sedang dan jalan yang berada di 

seberang tapak memiliki tingkat kepadatan yang tinggi, hal tersebut terjadi karena 

banyaknya aktivitas pada pada bangunan pasar modern puncak permai sehingga 

kondisi sirkulasi padat. kemudian, jalanan yang ada di area perumahan dekat 

tapak memiliki kepadatan yang rendah. 
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BAB 3  

PENDEKATAN DAN METODE DESAIN 

3.1 Pendekatan Desain 

3.1.1Arsitektur Perilaku sebagai Pendekatan 

Pendekatan objek rancang yang digunakan adalah perilaku. Buku Arsitektur 

dari segi Perilaku yang ditulis oleh  Clovis Heimsath , menurut pengertiannya 

Arsitektur perilaku adalah dibangun untuk manusia. Arsitektur adalah lingkungan 

tempat dimana manusia hidup dan tinggal. perilaku merupakan tindakan atau 

aktivitas manusia yang memiliki beberapa cara seperti berjalan, berbicara, 

tertawa, bekerja, membaca, menulis dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa 

perilaku manusia merupakan kegiatan atau aktivitas yang dijalankan oleh 

manusia, baik aktivitas yang diamati secara langsung, maupun yang tidak dapat 

diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2003). 

Dalam rancangan Arsitektur mengenai perilaku manusia, pemahaman ini 

dibagi menjadi dua yaitu bagaimana perilaku manusia membentuk arsitektur dan 

bagaimana arsitektur membentuk perilaku manusia. Pemahaman ini dikemukakan 

oleh Winston Churchill  yang dimana manusia membangun arsitektur demi 

memenuhi kebutuhannya sendiri, kemudian arsitektur tersebut membangun 

perilaku manusia dalam objek arsitektur. Objek yang dirancang oleh manusia 

dibangun untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan cara manusia menjalani 

kehidupan sosial dan nilai-nilai yang ada dalam kehidupannya. Sehingga dengan 

adanya hal tersebut adanya stabilitas antara arsitektur dan sosial dalam 

keselarasan lingkungan. 

Dengan menggunakan pendekatan arsitektur perilaku dapat dilihat bahwa hal 

tersebut sebagai langkah awal dalam terbentuknya perilaku manusia terhadap 
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lingkungan. Selain itu dengan menggunakan arsitektur perilaku sebagai 

pendekatan diharapkan dapat menghasilkan objek rancang yang dapat diterima 

oleh penggunanya. Dalam proses merancang, arsitek membuat asumsi mengenai 

kebutuhan manusia, analisis aktivitas atau bagaimana seseorang tersebut 

berperilaku yang kemudian dari hal tersebut mereka memutuskan bagaimana 

lingkungan atau arsitektur tersebut dapat melayani manusia atau pengguna 

semaksimal mungkin. Adanya pertimbangan yang diperlukan tidak hanya dari 

segi pengguna yang secara rasional,fungsional, ekonomis  namun lingkungan juga 

harus diperhatikan,karena aspek tersebut memiliki pengaruh besar terhadap 

pengguna mengenai bagaimana mereka mengekspresikan emosionalnya. 

a. Ruang dalam Arsitektur Perilaku 

Menurut Jurnal yang berjudul Ruang dalam Arsitektur Berwawasan Perilaku 

mengatakan bahwa ruang Merupakan suatu elemen yang tidak bisa dijauhkan dari 

kehidupan. Salah satu faktor dalam pembentukan ruang karena terjadinya 

aktivitas. Ruang-ruang yang tercipta dapat membentuk karakter manusia atas 

terpenuhinya kebutuhan aktivitas sehari-hari. selain itu, ruang dalam arsitektur 

juga diciptakan manusia berdasarkan fungsi dan keindahan untuk membedakan 

ruang dalam dan ruang luar.  

Menurut beberapa ahli, ruang memiliki pengertian yang berbeda-beda. Josef 

Prijotomo seorang guru besar di jurusan Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember menyatakan bahwa ruang adalah bagian dari bagunan yang berupa 

rongga yang terletak diantara dua objek dan alam terbuka yang mengelilingi dan 

melingkupi manusia. selain itu, menurut Immanuel Kant ruang bukan suatu 

objektif atau nyata yang merupakan sesuatu yang subjektif sebagai hasil dari 

pikiran dan perasaan manusia. 

Banyak yang salah mengartikan desain interior atau meremehkan kemampuan 

desain interior. Pada nyatanya desain interior merupakan bagian dari arsitektur 
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yang merancang bagian dalam bangunan dengan adanya beberapa pertimbangan 

mengenai fungsi, suasana, material,sosial,budaya,gaya hidup hingga teknis 

penataan ruang yang dimana ruang merupakan bagian dari pengalaman manusia. 

Hal tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan dengan melibatkan indera dan emosi 

pengguna. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan antara lain : 

a. Pemilihan Material dan elemen ruang yang sesuai dengan fungsinya. 

b. Pengaturan dalam penataan furnitur agar terciptanya keseimbangan atau 

keselarasan pada ruang. 

c. Dimensi pada furnitur yang proporsional terhadap besaran ruang agar 

terasa nyaman. 

d. Menciptakan ruang yang sesuai dengan fungsi serta kebutuhan pengguna 

e. Memperhatikan sirkulasi dan kebutuhan furniture agar tidak menghambat 

kegiatan pada ruang tersebut. 

f. Warna dan Pola menjadi pengaruh ruang yang penting terhadap psikologis 

dan visual terhadap pengguna ruang tersebut. 

Interior merupakan suatu bagian arsitektur yang berpengaruh terhadap 

perilaku manusia. Berikut merupakan bagian yang dapat mempengaruhi perilaku 

manusia antara lain : 

a. Bentuk Ruang 

Memiliki pengaruh besar terhadap psikis terhadap pengguna, sehingga 

diperlukannya bentuk ruang yang dinamis agar ruang lebih menarik. selain itu, 

jika dikaitkan dengan perilaku anak. bentuk ruang yang diciptakan untuk 

kebutuhan perilaku anak pada objek rancang memerlukan bentuk ruang yang tidak 

bersudut. hal ini menjadi salah satu hal untuk anak agar mereka dapat membuat 
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ruang privat sendiri melalui persepsi mereka. 

b. Susunan Ruang 

Susunan ruang harus sesuai dengan tujuannya yang ditentukan oleh 

kebutuhan dan kebiasaan dari pengguna. Susunan ruang harus diperlukan 

penataan yang baik agar tersedia ruang sirkulasi. Anak menyukai ruang yang 

bebas sehingga diharapkan pada objek rancang bahwa ruang yang akan diciptakan 

nantinya terorganisir dengan baik dengan meminimalisasikan furniture pada ruang 

agar anak dapat bergerak bebas. 

c. Tekstur dan Material 

Tekstur dapat memberikan kesan yang berbeda pada sebuah ruang dan 

material dapat mendukung tekstur untuk menimbulkan kesan serta kualitas. 

Dalam hal ini tekstur dan material memiliki peranan besar untuk psikologi serta 

perkembangan anak. Dengan menghadirkan tekstur yang berbeda dapat 

menimbulkan persepsi baru pada anak. selain itu, dengan menghadirkan tekstur 

dan material dengan pemilihan yang tepat dapat memberikan kesan aman untuk 

anak dalam bermain dan bergerak bebas. 

d. Warna 

Pengaruh Warna terhadap ruang tak kalah penting bagi psikologis anak. 

Karena warna sendiri dapat mempengaruhi perasaan serta perilaku anak. Sehingga 

diperlukannya pemilihan warna yang tepat agar memberikan nilai positif bagi 

anak serta memicu perkembangan anak. 

e. Pencahayaan  

Pencahayaan juga mempengaruhi kondisi psikologis. Ruang yang memiliki 

pencahayaan yang minim lebih memicu orang menjadi malas dan jika ruang 
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terlalu terang dapat menyilaukan mata. Sehingga perlunya perpaduan cahaya 

alami dan buatan yang dimana pencahayaan alami lebih kuat agar anak seakan 

merasakan alam bebas dan tetap nyaman. 

f. Kebisingan  

Suara yang bising dapat mengganggu ketenangan seseorang dan dapat 

menimbulkan dampak negatif untuk emosi, psikososial dan kognitif pada 

perkembangan anak. Namun terlalu sepi juga dapat mengganggu anak. sehingga 

diperlukan kualitas suara yang tepat. 

3.2 Metode Desain 

3.2.1 The What- How-Why Method 

Gambar 3. 1 The What - How - Why Method( Sumber:Analisa Penulis,2020) 

Pada metoda rancang ini penulis melakukan analisis aktivitas terhadap 

anak di Taman Kanak-Kanak. Pada analisis aktivitas tersebut anak memberikan 

respon yang berbeda- beda mengenai emosinya. Sehingga penulis membuat 

diagram Apa,Bagaimana dan mengapa untuk memahami emosi anak yang dapat 
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membantu untuk metoda selanjutnya.Metoda ini lebih menjelaskan detail dari 

tahap dua pada metode Behavioral Mapping. 

2.1.2 Behavioral Mapping Method  

a.  Membuat setting yang akan diobservasi 

Pada langkah pertama, penulis melakukan survei terlebih dahulu terkait 

fungsi dan lokasi perancangan yang telah ditentukan. Mengidentifikasikan tapak 

perancangan yang terletak di jalan Darmo Permai III, Surabaya. Hasil dari 

observasi tersebut dipaparkan pada bagian kajian tapak dan lingkungan. 

b. Membuat Daftar mengenai perilaku yang diamati maupun 

dideskripsikan 

Melakukan analisis  yang bertujuan untuk menentukan fasilitas yang 

dibutuhkan. Analisis ini ada pada bagian metoda the what-how-why yang dimana 

telah dijabarkan. Dalam bagian ini  ini dapat memunculkan beberapa kesimpulan 

seperti banyaknya emosi anak yang terjadi sehingga adanya perbedaan emosi dan 

kebutuhan yang timbul karena tiap anak memiliki persepsi  dan experience yang 

berbeda. Sehingga dapat ditarik bahwa dibutuhkannya taman kanak-kanak yang 

mampu menghadirkan persepsi dan experience pada anak. Jika disangkut pautkan 

dengan kondisi globalisasi yang akan hadir akan adanya kesenjangan antar negara 

yang muncul berdasarkan dampak globalisasi sendiri seperti perbedaan budaya 

sehingga pada taman kanak-kanak ini untuk menghilangkan kesenjangan tersebut 

maka objek rancang menghadirkan kesan baru dengan  menggabungkan metode 

belajar yang terjadi di indonesia dan internasional. 

c. Melakukan Analisis terhadap perilaku anak  

Melakukan analisis program ruang yang bertujuan untuk memudahkan 

dalam organisasi  ruang mengenai kebutuhan ruang yang akan disediakan.  
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Gambar 3 .2 Diagram Pengelompokan Zonasi (Sumber: Analisa Penulis,2020) 

d. Munculnya kriteria desain dan konsep desain. 

e. Menghasilkan bentuk Dasar sesuai zonasi. 

f. Bentuk Dasar disesuaikan dengan program ruang. 

g. dikembangkan hingga menghasilkan objek rancang. 
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BAB 4 

KONSEP DESAIN 

Ide dasar dari perumusan desain taman kanak-kanak ini berangkat dari 

permasalahan desain serta pendekatan yang diambil yaitu perilaku anak-anak usia 

dini di masa depan, generasi alpha. Dimana dari metode perancangan yang telah 

dilakukan, diketahui bahwa akan timbulnya pengaruh teknologi pada karakter 

anak yang juga merupakan hasil dari fenomena diversity yang terjadi pada saat itu 

nantinya. Dari itu maka penekanan terhadap experience akan menjadi yang utama 

dalam perancangan taman kanak-kanak ini.  

Dari ide dasar tersebut terbentuknya konsep utama yang akan diterapkan 

pada objek rancang dengan menciptakan taman kanak-kanak yang terfokus pada 

pembentukan karakter seorang anak. Konsep pada taman kanak- kanak ini 

menerapkan konsep Bring the forest into kindergarten. Menghadirkan konsep 

Bring the forest into kindergarten dirancang dengan adanya perhatian khusus agar 

anak lebih bereksplorasi dan mendapatkan experience yang belum tentu akan 

mereka temukan di tempat lain. 

Gambar 4. 1 Konsep bring the forest into kindergarten( Sumber : Analisa Penulis,2019) 
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4.1 Eksplorasi Formal 

 a. Konfigurasi Ruang Dinamis 

Pada konsep ini adanya permainan konfigurasi ruang dengan 

menghadirkan clustered form. Clustered form sendiri merupakan 

pengelompokan ruang yang terbentuk berdasarkan penzonaan dan fungsi. 

Clustered form tidak memiliki keteraturan geometris dan merupakan ruang 

sekunder dari ruang terpusat. Clustered form lebih terfokuskan pada 

fleksibilitas ruang dan organisasi bentuk secara berkelompok yang diatur 

berdasarkan entitas volume ruang dan geometris yang beragam. Bentuk-

bentuk ini secara visual diperintahkan menjadi organisasi yang koheren. 

Gambar 4. 2 konfigurasi clustered form (Sumber : Analisa Penulis,2019) 
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b.  Transformasi Desain 

Gambar 4. 3 Transformasi Desain (Sumber : Analisa Penulis,2020) 

Berikut merupakan penjelasan dari setiap transformasi bentuk dari 

gambar diatas : 

1. Berdasarkan konsep konfigurasi ruang munculnya ide bentuk 

berangkat dari bentuk tabung yang mana bentuk tabung 

menggambarkan kebebasan agar Anak bisa melakukan 

eksplorasi. 

2. Bentuk tersebut dipecah membentuk kelompok ruang yang 

memiliki dimensi atau skala yang berbeda dan sedikit 

modifikasi. Bentuk tersebut tersusun berdasarkan zona Ruang. 

3. Untuk bagian tengah massa menjadi pusat aktivitas luar publik 

yang bersifat multi fungsi agar mudah diakses oleh massa 

sekitar. 

4. Pola massa tersebut tersusun hingga muncul bentuk yang 

sesuai berdasarkan konsep serta kriteria desain agar Anak bisa 

seakan bebas mengakses seluruh bagian. 
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c.  Manusia dan Lingkungan 

Tujuan dalam menghadirkan interaksi manusia dan lingkungan ini untuk 

memberi kebebasan anak dalam berekspresi. Selain itu,menghadirkan ruang 

dengan konsep terbuka khususnya untuk kegiatan belajar seperti kelas sehingga 

pengguna atau peserta didik tetap bisa merasakan kebebasan dan merasa tidak 

terkurung karena masih bisa melihat aktivitas lain.        

!  

Gambar 4. 4 Interaksi manusia dan lingkungan (Sumber : Analisa Penulis,2019) 

!  

Gambar 4. 5 Interaksi manusia dan lingkungan Sumber : Analisa Penulis,2019) 
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d.  Different level of topography 

Sirkulasi terbentuk berdasarkan playground dan menerapkan konsep topografi 
pada sirkulasi dengan leveling lantai atau sirkulasi berliku untuk menghadirkan rasa 
penasaran dan keingintahuan apa yang akan mereka temukan setelahnya. Sirkulasi ini 
menjadi alur penghubung antar ruang. 

 

Gambar 4. 6 Different level of topography(Sumber : Analisa Penulis,2019) 

e.  Dangerous Playground as a main classroom 

Dangerous playground sebagai tempat ruang belajar utama dimana anak 

akan mendapatkan experience berbeda. Secara tidak langsung dengan hadirnya 

konsep dangerous playground ini memberikan gambaran terhadap anak apa yang 

akan mereka hadapi dalam kehidupan mereka kedepannya. 
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Gambar 4.7  Dangerous Playground(Sumber : Analisa Penulis) 

4.2 Eksplorasi Teknis 

 a, Penggunaan Material dan Pemilihan Warna yang Natural 


Pemilihan material, warna dan tekstur pada objek rancang menggunakan 

kayu vinyl dan karpet yang dimana kedua material tersebut memiliki tekstur yang 

bersifat tidak licin agar anak dapat bermain dengan nyaman dan aman. Selain itu 

material yang digunakan juga mampu meminimalisir kebisingan. Selain itu 

menggunakan material bambu, kayu dan bahan alami lainnya untuk menghadirkan 

kesan hutan pada objek rancang. 
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!
Gambar 4.8 Kayu Vinyl dan Karpet(Sumber : Analisa Penulis,2019) 

 b, Sistem Strukur 

 Konsep Struktur yang diterapkan pada objek rancang menggunakan 

struktur atap dak beton. Dak beton merupakan kerangka atap dak yang paling kuat 

serta tahan terhadap berbagai cuaca. Dak beton yang dikerjakan dengan baik 

mampu meredam panas. kemudian, pemasangan plafond bagian langit-langit demi 

kenyamanan saat proses belajar mengajar. Selain itu, konsep struktur pada objek 

rancang mengunakan  Struktur kolom balok yang berukuran 50x50 yang dilapisi 

beton. Pada bagian Dome menggunakan struktur baja dengan ketebalan 8 cm. 

 c. Sistem Utilitas  

 Sistem utilitas seperti listrik, tata udara di bagian atas bangunan yang 

ditutupo plafond agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kemudian 

untuk air terletak dibawah lantai apabila terjadi kerusakan maka akan lebih musah 

untuk proses pengerjaannya apabila terjadi kerusakan. 

 Bangunan juga dilengkapi dengan Proteksi kebakaran dan sistem 

keamanan yang mana proteksi kebakaran tersebut menggunakan alat detektor dan 
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sprinker,hydrant box, hydrant pillar untuk mengantisipasi jika terjadi kebakaran 

serta untuk sistem keamanan menggunakan kamera cctv di setiap Sudut Ruang  

yang terhubung ke beberapa Ruang informasi, satpam , kepala sekolah dan wakil 

kepala sekolah. 
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BAB 5 

DESAIN 

 Pada bab ini ditampilkan hasil objek rancang akhir dari “Forest 

Kindergarten : Arsitektur sebagai Aktualisasi Generasi Alpha”. Hasil dari objek 

rancang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu eksplorasi formal dan eksplorasi teknis. 

Eksplorasi formal berisikan siteplan, layout, perspektif dan interior. Untuk 

eksplorasi teknis berisikan gambar denah , gambar tampak, gambar potongan, 

sistem utilitas, sistem struktur, material dan detail. 

5.1 Eksplorasi Formal 

 5.1.1 Perspektif 

Gambar 5.1 Perspektif  
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Gambar 5.2 Perspektif 
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5.1.2 Siteplan 

Gambar 5.3 Siteplan 
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5.1.3 Layout 

Gambar 5.4 Layout 
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5.1.1 Interior 

Gambar 5.5 Suasana Ruang Kelas  

Gambar 5.6 Suasana Ruang Kelas 

Gambar 5.7 Suasana Ruang Kelas 
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Gambar 5.8 Suasana Ruang Kelas 

Gambar 5.9 Suasana Ruang Kelas 

Gambar 5.10 Suasana Ruang Kelas 
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Gambar 5.11 Suasana Koridor Bermain 

Gambar 5.12  Suasana Koridor Bermain  

Gambar 5.12 Suasana Koridor Bermain 
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Gambar 5.13 Suasana Koridor Bermain 

Gambar 5.14 Suasana Koridor Bermain 

Gambar 5.15 Suasana Koridor Bermain 
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Gambar 5.16 Suasana Perpustakaan  

Gambar 5.17 Suasana Perpustakaan 

Gambar 5.18 Suasana Perpustakaan 
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Gambar 5.19 Suasana Perpustakaan  

\ 

Gambar 5.20 Suasana Perpustakaan 

Gambar 5.21 Suasana Perpustakaan 
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Gambar 5.22 Suasana Lorong Cerita  

Gambar 5.23 Suasana Lorong Cerita 

Gambar 5.24 Suasana Lorong Cerita 

Gambar 5.25 Suasana Lorong Cerita 
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5.2 Eksplorasi Teknis 

 5.2.1 Denah 

Gambar5.26 Denah Lantai 1 
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Gambar 5.27 Denah Lantai 2 
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5.2.2 Potongan 

Gambar 5.28 Potongan  
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5.2.3 Tampak 

5.29 Tampak 
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Gambar  5.30 Tampak 
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5.2.4 Utilitas Air 

Gambar 5.31 Utilitas Air Bersih 

Gambar 5.32 Utilitas Air Bersih  
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Gambar 5.33 Utilitas Air Kotor  

Gambar 5.34 Utilitas Air Kotor 
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5.2.5 Utilitas Penanggulangan Kebakaran 

Gambar 5.35 Utilitas Penanggulangan Kebakaran 

Gambar 5.36 Utilitas Penanggulangan Kebakaran  
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5.2.6 Sistem Kemananan 

Gambar 5.37 Sistem Keamanan 

Gambar 5.38 Sistem Keamanan 
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5.2.7 Distribusi Listrik dalam Bangunan 

 
Gambar  5.39 Distribusi Listrik dalam Bangunan 

  Gambar 5.40  Distribusi Listrik dalam Bangunan 
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5.2.8 Sistem Drainase 

Gambar 5.41 Sistem Drainase 

5.2.9 Detail 

Gambar 5.42 Rumah Teletubbies 
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Gambar 5.43 Taman Multifungsi 

Gambar 5.44 Taman Multifungsi  

Gambar 5.45 Taman Multifungsi  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Gambar 5.46 Detail  

Gambar 5.47 Detail 

Gambar 5.48 Detail 
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Gambar  5.49 Detail Kolam Renang 

Gambar 5.50 Detail Kolam Renang 

Gambar 5.51 Detail Kolam Renang 
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Gambar 5.52 Detail Jalur Pedestrian 

Gambar 5.53 Detail 

Gambar 5.54 Detail 
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5.2.10  Struktur

 

Gambar 5.55 Aksonometri Struktur 
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Gambar 5.56 Detail Struktur 

Gambar 5.56 Detail Struktur 

 !81



BAB 6 

KESIMPULAN 
Globalisasi merupakan intensifikasi hubungan yang mendunia yang 

menghubungkan antara peristiwa di satu lokasi dengan lokasi lainnya yang 

menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. Untuk saat ini Indonesia 

mulai memasuki era globalisasi dimana salah satunya ditandai dengan masyarakat 

yang mendapatkan informasi lebih cepat dari berbagai belahan dunia akibat 

perkembangan teknologi yang semakin pesat karena adanya hubungan 

internasional antar negara. Namun, hal itu menjadi pertentangan masyarakat 

indonesia karena mulai munculnya perubahan karakter yang mengakibatkan 

adanya kesenjangan. Dengan munculnya hal ini dapat dilihat bahwa kehadiran 

globalisasi akan melahirkan gaya hidup yang baru. Gaya hidup yang baru akan 

muncul pada generasi saat ini yaitu generasi Z. Kehadiran generasi Z menunjukan 

adanya perbedaan pada karakteristik karena dimana generasi Z sendiri hadir 

ketika internet sudah menjadi budaya global yang dimana sudah mempengaruhi 

nilai serta gaya hidup mereka. 

  

 Generasi alpha merupakan generasi setelah generasi Z, generasi ini akan 

identik dengan perkembangan teknologi yang lebih pesat dari generasi Z sehingga 

generasi ini memiliki tingkat kecerdasan lebih tinggi. Hal ini menjadi tantangan 

bahwa generasi alpha harus pandai memilah informasi yang akan masuk maka 

diperlukannya kemampuan berpikir kritis pada generasi alpha. Jika hal ini 

dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa generasi alpha tidak akan 

jauh berbeda dengan generasi Z sehingga perlu adanya tempat yang mampu 

menanamkan nilai moral atau pendidikan karakter sejak ini pada generasi alpha. 

 Tempat tersebut merupakan taman kanak-kanak dengan menerapkan 

arsitektur perilaku sebagai pendekatan,untuk mengoptimalkannya dengan 

memperhatikan perilaku pengguna. Pengguna memiliki peran utama pada objek 
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rancang sehingga dengan menggunakan pendekatan ini arsitektur dapat 

menghubungkan manusia dengan lingkungan. Konsep yang diterapkan pada 

taman kanak-kanak adalah bring the forest into kindergarten dengan tujuan anak 

dapat aktualisasi diri yang dimana setiap anak mendapatkan pengalaman yang 

berbeda dan dapat menumbuhkan nilai sosial masyarakat salah satunya adalah 

toleransi. 
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