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BAB I 

PENDAHULN 

 

1.1 Latar Belakang 

Secara garis besar, pendidikan adalah proses belajar sepanjang hayat yang 

memungkinkan seseorang untuk terus mengembangkan kemampuannya sebagai 

individu dan anggota masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, pasal 3 menyatakan:menyatakan: 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar  

enjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Dalam pasal 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan nasional berfungsi dan 

bertujuanmembentuk karakter (watak) peserta didik menjadi insan yang credas. 

 
Di bidang pendidikan, pemerintah juga telah mengembangkan kurikulum 

pendidikan berbasis MEA (Role Based Education). Pendidikan sebagai pencetak 

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan jawaban atas 

kebutuhan sumber daya manusia. Pendidikan karakter merupakan aset yang 

sangat penting dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 

Penerapan pendidikan karakter harus dimulai dari masa kanak-kanak, remaja 

bahkan hingga dewasa, sehingga dapat membentuk karakter seseorang dan 

menjadi lebih bernilai dan bermoral. Pendidikan peran dasar hendaknya dimulai 

dari masa kanak-kanak atau yang oleh para psikolog disebut golden age, karena 

ternyata usia tersebut sangat menentukan kemampuan seorang anak dalam 

mengembangkan potensinya (Arwan dan Arsyad Ahmad, 2009). 

 
Pendidikan karakter anak akan semakin melekat dan menjadi karakter anak 

seiring dengan perkembangannya. Jika anak mendapatkan pendidikan karakter 

dari lingkungannya maka mereka akan menjadi individu yang berkarakter. 

Pendidikan karakter sangat baik digunakan sebagai modal MEA jika anak-anak 

memulai sedini mungkin ketika mereka sudah lebih mengenal karir ideal di masa 

kecilnya. Menurut konsep pendidikan karakter, anak mempelajari hal-hal yang 

berkaitan dengan pemahaman kualitas profesional pekerja. Berbagai macam alat 

digunakan untuk mendidik anak salah satunya adalah penggunaan metode 

pembelajaran ketika bermain, karena anak sering kali tertarik pada benda yang 

dapat mereka manipulasi 2 (seperti mainan untuk bermain), sehingga anak belajar 
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mengenalinya. Sifat objek yang dimainkan (Shoba, 2009) Bermain adalah 

pekerjaan di masa kanak-kanak, itu adalah cerminan dari pertumbuhan anak, yang 

membuat anak menikmatinya, dan melakukan pekerjaan dengan baik untuk 

aktivitas itu sendiri, yang lebih memperhatikan jalan daripada hasil dari aktivitas. 

Bermain game berarti mempraktikkan, mengeksplorasi, merancang, dan 

mengulangi latihan apa pun untuk menyampaikan hal yang sama yang 

dibayangkan kepada dunia orang dewasa (Moeslichatoen, 1999). Bermain juga 

merupakan kebutuhan dasar anak, karena bermain sangat penting untuk 

pertumbuhan anak. Bermain tidak hanya dapat meningkatkan perkembangan 

kognitif, efektif, emosional dan psikomotorik, tetapi juga meningkatkan 

perkembangan bahasa, disiplin, moralitas dan kreativitas. 

 
Gagasan wahana rekreasi anak yang berbasis edukasi profesi merupakan 

tempat anak – anak bermain peran dengan memperagakan profesi, tidak hanya 

pengenalan melainkan anak – anak juga bermain layaknya profesi yang 

sebenarnya, sehingga anak – anak dapat mengetahui seperti apa pekerjaan yang 

dilakukan oleh seorang profesional yang diperankan. Profesi yang disedikan pada 

wahana ini bertujuan untuk mendidik karakter anak sesuai dengan tipe kecerdasan 

anak (Multiple Intellegence). “ dengan menstimulus Multiple Intellegence anak 

dapat mengembangkan potensi kecerdasan anak tersebut. (Amstrong,2002) 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

 Pentingnya pendidikan karakter pada anak – anak 

 Pentingnya pendidikan untuk mengembangakan kemampuan

dan membentuk karakter. 

 Pentingnya pengenalan karakter profesi 

 Diperlukanya wahana rekreasi edukasi anak – anak berbasis profesi 

sebagai tempat edukasi 

 Minimnya fasilitas wisata edukasi, karena sering kali unsur rekreasi 

menjadi lebih dominan 

 
1.3 Rumusan Masalah 

 Bagaimana merancang Wahana Rekreasi Anak – anak Berbasis Profesi 

yang mengakomodasi berbagai aktivitas ? 
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1.4 Tujuan dan sasaran perancangan 

 Merancang Wahana Rekreasi Anak – anak berbasis Profesi yang baik 

sebagai pemenuhan kebutuhan pendidikan 

1.5 Batasan proyek 

 Batasan proyek ini adalah menyediakan tempat untuk mengembangan 

potensi dan memajukan sidoarjo dalam bidang pariwisata yakni dalam 

bidang pendidikan 

 Tingkat pelayanan meliputi kabupaten sidoarjo 

 Wilayah terbangun terdapat di kabupaten sidoarjo 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Masalah Perancangan 

1.3. Tujuan dan Sasaran Perancangan 

1.4. Batasan Proyek 

1.5. Sistematika Penulisan 

1.6. Kerangka Fikir Perancangan 

 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN 

2.1 Pengertian Judul 

2.2 Tinjauan Fungsi 

2.3 Tinjauan Lokasi 

2.4 Studi Banding Obyek Sejenis 

 
BAB III. METODE PEMBAHASAN 

3.1 Alur Pemikiran 

3.2 Penjelasan Alur Pemikiran 

 
BAB IV. ANALISA PERANCANGAN (JUDUL) 

4.1 Penetapan Karakter Obyek, Pelaku dan Lokasi 

4.2 Analisa Eksternal 

4.3 Analisa Internal 

 
BAB V. KONSEPSUALISASI DAN TRANSFORMASI 

5.1 Konsep Dasar 

5.2 Konsep Penataan Tapak 

5.3 Konsep Bangunan 



4 

 

5.4 Transformasi Konsep 

 
BAB VI. DRAFT HASIL RANCANGAN 

6.1 Siteplan 

6.2 Layout Plan 

6.3 Tampak 

6.4 Detail-detail Arsitektural 

6.5 Perspektif Suasana Siang dan Malam Hari 


