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BAB V 

KONSEP PERANCANGAN  

5.1 Konsep Perancangan  

 Konsep merupakan ide yang digunakan dalam suatu perancangan untuk 

menghasilkan karya yang sesuai dengan kebutuhan serta tujuan yang jelas, begitu 

juga dengan objek wisata tradisional anak.   

5.1 Konsep dasar  

 Pusat permainan tradisonal anak merupakan tempat rekreasi yang memiliki 

fungsi hiburan, selain itu didalam setiap permainan tradisional juga mengandung  

fungsi edukasi yang melekat pada setiap jenis permainan tersebut. hal ini sangat 

berpengaruh pada perilaku terhadap objek pengguna khususnya anak pada anak. 

Maka dari itu, diperlukan kajian tentang ilmu arsitektur perilaku untuk mendukung 

kedua fungsi yaitu aspek rekreatif atau hiburan serta edukasi ataupun pembelajaran. 

Seperti pada bagan di bawah menjelasan tentang mekanisme penjabaran konsep pada 

objek Wisata Permainan Tradisional Anak di Batu. 
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AL 'ALAQ surat 1 
1.Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, 
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 Dari bagan di atas menjelaskan tentang konsep dasar perancangan Wisata 

Permainan Tradisional Anak di Batu yang dilandasi dari 3 poion utama yaitu 

permainan tradisional,  kaidah pembelajaran, dan integrasi keislaman. 

Dari surat al-Alaq ayat pertama menjelaskan bahwa manusia di anugrahi 

kemampuan berfikir dimana hendaknya pada setiap aktifitas manusia yang dilakukan 

dapat mengambil hikmah atau pembelajaran dari kejadian-kejadian yang terjadi. 

Dimana pembelajaran tersebut dilakukan bukan hanya dengan membaca saja 

melainkan dengan cara lain seperti melihat, mendegar, melakukan. Hal ini khusnya 

pada perancangan pusat permainan tradisional anak yang mengajakan pada anak 

tentang nilai dan norma yang terkandung dalam setiap permainan tradisional yang 

terkandung. Selain unsur edukasi atau pembelajaran yang terkandung dalam 

permainan tradisional, manusia hendanya kembali merujuk pada kekuasaan Allah 

SWT bahwa Semua ilmu, pembelajaran, ataupun hiburan merupakan ciptaan Allah 

yang harus disyukuri dengan cara-cara yang di anjurkan dalam agama. Sebaik-

baiknya manusia atau sepintar-pintarnya manusia ilmu pengetahuan datangnya dari 

Allah SWT yang maha dari segala maha.   
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 Dalam perancangan Wisata Permainan Tradisonal Anak di Batu terdapat 3 

prinsip dalam behaviour Yang digunakan, hal ini juga dapat dijadikan karakteristik 

pada objwk wisata. Prinsip tersebut antara lain :  

- Persepsi  

Setiap individu mempunyai pemahaman serta pengetahuan yang berbeda-beda 

tergantung dari pengalaman serta lingkungan yang sesuai dengan kaidah-

kaidah yang terdapat pada masyarakat kita ataupun tudak sejalan dengan 

kaidah-kaidah yang ada. Dalam perancangan pusat permaianan anak-anak 

khusnya di ajarkan mengenai proses pembelajaran yang efektif pada 

anakamulai dari proses melihat dimana akan di ajak untuk melihat karya-

karya permainan yang ada dan dilanjutkan dengan proses pembelajaran dalam 

hal membuat  alat-alat yang dipergunakan dalam permainan tradisional anak 

sampai proses dimana anak tersebut melakukan paermainan tersebut.  

- Behaviour setting  

Didalam setiap manusia memiliki jiwa sosial didalamnya karena manusia 

merupakan makhluk sosial terlepas dari manusia tersebut memiliki jiwa sosial 

yang tinggi ataupun tidak. Dalam perancangan ini pada objek permainan-

permainan tradisional yang ada di ajarkan tentang kebiasaan-kebiasaan yang 

sering di lakukan pada masyarakat. Selain ini jiwa kepemimpinan serta kerja 

sama antar kelompok merupakan tujuan utama dari pembelajaran tentang cara 

bersosialisasi.  
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- Teritori 

Teritori merupakan batasan tempat manusia, serta mempertahankanya 

tempatnya, dengan kata lain terdapat zoning yang dapat membedakan setiap 

aktifitas yang terjadi pada empat tersebut. pada perancangan pusat permainan 

tradisional ini jenis permainan dikelompokan sesuai dengan sifat permainan 

tradisional yang dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu permainan yang 

dilakukan secara berkelompok maupun permainan yang dilakukan secara 

individu. 
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