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BAGIAN 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 JUDUL 

Perancangan Museum Pendidikan dan Mainan Anak Kolong Tangga di 

Kotabaru Yogyakarta : Perwujudan Aktifitas Edukasi Interaktif dan Konservasi 

Kawasan Cagar Budaya 

 

1.1.1 Pengertian Judul 

Perwujudan aktifitas edukasi interaktif yang disuguhkan dalam 

rancangan museum, tak lepas dari aktifitas yang diharapkan mampu 

mengajak pengunjung untuk melihat koleksi serta ikut bermain dan 

melakukan permainan. Aktifitas ini juga sesuai terhadap konsep museum 

Kolong Tangga seperti yang dipaparkan oleh sekretaris museum yaitu, 

kurator museum mengangkat konsep pendidikan dan mainan sehingga, 

koleksi pada museum Kolong Tangga juga mendukung adanya konsep 

tersebut (Tanty, 2016).  Dengan perwujudan aktifitas edukasi interaktif 

ini, pengunjung dapat secara langsung belajar mengenai mainan dan 

permainan lokal maupun mancanegara sekaligus, turut berperan dalam 

tindakan konservasi budaya Indonesia. Tindakan konservasi tidak hanya 

dilakukan pada benda-benda koleksi yang terdapat di dalam museum 

melainkan juga, terhadap bangunan museum yang merespon konsep 

kawasan Kotabaru sehingga, nuansa garden city dengan bangunan 

kolonialnya masih tercermin dalam kawasan museum ini. 

Berikut ini adalah arti kata yang terdapat dalam judul tugas akhir 

menurut beberapa sumber : 

Perancangan : (n) Perencanaan lebih dahulu (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008). 

Museum  :  (n) Tempat menyimpan benda-benda purbakala, 

sejarah, dsb (Departemen Pendidikan Nasional, 

2008). 
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Mainan : (n) alat untuk bermain; barang apa yang 

dipermainkan (Departemen Pendidikan Nasional, 

2008).  

Edukasi : Cara memelihara dan memberi latihan (ajaran, 

pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2008).  

Interaktif : (a) Saling melakukan aksi (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008). 

Konservasi : (n) pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara 

teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan. 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2008). 

Cagar Budaya  : Daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan 

perikehidupannya dilindungi oleh undang-undang 

karena yang semacam itu sudah sangat jarang 

terdapat yg diperkirakan sudah hampir punah 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2008). 

Berdasarkan definisi di atas maka, dapat di ambil kesimpulan 

pengertian dari judul proyek akhir sarjana ini adalah perencanaan 

tempat menyimpan benda-benda sejarah khususnya alat untuk 

bermain dengan pendekatan kegiatan pengajaran dan pelatihan 

dengan menggunakan aksi timbal balik juga merencanakan tempat 

penyimpanan benda sejarah dengan mempertimbangkan 

pemeliharaan kawasan yang telah dilindungi secara undang-undang. 

  

1.2 LATAR BELAKANG PERANCANGAN 

1.2.1 Latar Belakang proyek 

1.2.1.1. Budaya Indonesia 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman 

seni dan budaya sebagai warisan dari nenek moyang yang harus 

di lestarikan. Keanekaragaman itulah yang menjadi identitas dan 

kepribadian bangsa. Karya seni dan budaya yang ada di 

Indonesia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 
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kehidupan sehari-hari. Seperti penggunaan kain ulos, batik, 

songket dan tenun sebagai pakaian harian, ritual adat yang 

menanamkan nilai-nilai sosial, makanan khas daerah tertentu 

yang menjadi daya tarik wisata, dan rumah-rumah adat yang 

hingga saat ini masih berfungsi sebagai tempat perlindungan 

ataupun monumen yang terdapat dalam suatu suku.  

Salah satu seni dan budaya Indonesia yang tak kalah 

penting adalah mainan tradisional yang sarat akan dampak 

positif dan memiliki peran penting bagi perkembangan 

masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam 

permainan tradisional dapat mempengaruhi kecerdasan, 

kreativitas, kehidupan sosial, dan kemampuan motorik sehingga, 

anak-anak dapat tumbuh cerdas dalam menjalani kehidupannya 

ketika dewasa (Fatkhiyah, 2015). 

1.2.1.2. Budaya yang Mulai Dilupakan 

Pentingnya peran mainan tradisional tidak membuat 

keberadaannya terus diminati masyarakat. Hal ini tentu tidak 

dapat dihindari mengingat seiring dengan perkembangan zaman, 

persepsi masyarakat pun akan terus berubah. Permainan 

tradisional yang dulunya tidak lepas dari keseharian masyarakat 

kini mulai ditinggalkan karena dianggap ketinggalan zaman. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh guru dan pemerhati 

bahasa serta budaya Jawa, Warih Jatirahayu dalam Saputra 

(2013) bahwa hilangnya mainan dan permainan tradisional 

disebabkan karena hilangnya sarana dan tempat bermain serta 

semakin sempitnya waktu yang tersedia akibat tuntutan 

perkembangan zaman. Warih Jatirahayu juga mengatakan 

bahwa masalah yang tidak kalah penting dari mulai 

dilupakannya permainan tradisional adalah akibat dari 

terputusnya pewarisan budaya yang dilakukan oleh generasi 

sebelumnya. Dikatakan bahwa terputusnya pewarisan budaya ini 

adalah dampak yang ditimbulkan karena generasi sebelumnya 



4 
Museum Pendidikan dan Mainan Anak Kolong Tangga – Kotabaru, Yogyakarta 

Dewi Retno Prameswari | 12 512 064    

tidak sempat mencatat, mendata dan memberi sosialisasi 

berbagai jenis permainan anak tradisional sebagai produk 

budaya masyarakat kepada generasi selanjutnya (Saputra H. , 

2016). 

1.2.1.3. M.P.M.A Kolong Tangga 

Menanggapi permasalahan di atas, Rudi Corens 

mendirikan Museum Pendidikan dan Mainan Anak Kolong 

Tangga yang merupakan museum pertama dan satu-satunya di 

Indonesia yang memamerkan koleksi mainan baik mainan lokal 

maupun mancanegara. Berawal dari kekhawatiran bapak Rudi 

Corens terhadap anak remaja yang kini cenderung melupakan 

budaya dan tradisi, 

Pak Rudi di dukung oleh Ibu Dyan Anggraini selaku 

kepala Taman Budaya Yogyakarta mendirikan museum di 

kolong tangga tepatnya di lantai 2 gedung Taman Budaya 

Yogyakarta pada tahun 2008 (Museum Kolong Tangga, 2014). 

Museum Kolong Tangga hingga kini masih merupakan museum 

binaan Yayasan Dunia Damai yaitu, yayasan swasta yang 

dibentuk dari komunitas Kolong Tangga. 

Museum Kolong Tangga merupakan museum yang dapat 

dikunjungi pada hari Selasa hingga Minggu mulai dari jam 09.00 

WIB hingga 16.00 WIB dimana tiket kunjungan adalah sejumlah 

4.000 Rupiah untuk anak di atas 7 tahun sedangkan, anak 

dibawah 7 tahun tidak dipungut biaya. Dana kunjungan pada 

museum ini digunakan untuk perawatan benda koleksi dalam 

museum.  

Pengunjung museum ini bervariatif mulai dari anak-anak 

hingga orang dewasa. Museum ini pun cukup terbuka pada 

pendatang yang ingin melakukan pembelajaran baik dengan 

melakukan workshop maupun penelitian mengenai museum. 

Museum Kolong Tangga memiliki aturan terkait kunjungan 
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yaitu dengan membatasi jumlah pengunjung sebanyak 20 hingga 

25 orang di setiap sesi kunjungannya. 

Diungkapkan dalam website resmi museum Kolong 

Tangga (2014) bahwa, museum Kolong Tangga memiliki 

10.000 koleksi. Koleksi museum kini terus bertambah baik 

melalui koleksi bapak Rudi sendiri, maupun dari para donatur 

sehingga, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tanty 

selaku sekretaris museum disebutkan bahwa hingga Maret 2016 

koleksi mainan telah berjumlah 17.000 buah yang hampir 

seluruhnya merupakan donasi dari bapak Rudi Corens (kurator 

museum) untuk Yayasan Dunia Damai.  

Koleksi museum Kolong Tangga terdiri dari beberapa 

variasi seperti alat transportasi dan mainan transportasi, baju 

tradisional, makanan tradisional, boneka tangan, topeng, buku 

cerita, miniatur, mainan masa lampau seperti pada jaman 

majapahit dan alat-alat pendidikan.  Dapat dilihat pada gambar 

1.1, ukuran pada benda-benda koleksi museum beraneka ragam 

sehingga, penataan display benda koleksi pun juga berbeda-beda 

pada setiap bendanya seperti mainan transportasi diletakkan 

pada panggung di tengah ruang, miniatur pada vitrin dan lukisan 

pada panel.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Penataan Display Museum 

Sumber : Observasi Penulis Maret 2016 

Pameran pada museum ini dilakukan di bawah kolong 

tangga bangunan Taman Budaya Yogyakarta sejak tahun 2008 

hingga 2016. Sedangkan untuk benda koleksi di dalamnya 
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sempat dilakukan rolling setiap setahun sekali sebelum pada 

akhirnya ditetapkan penataan display ruang pamer secara 

permanen pada tahun 2013. Penataan display pada bagian dalam 

ruang pamer hingga bulan Maret 2016 seperti yang diungkapkan 

salah satu relawan museum bahwa, pada arena di dekat pintu 

masuk museum dipamerkan benda koleksi yang berkaitan 

dengan transportasi dan mainan anak di masa kecil sedangkan, 

pada area dekat pintu keluar merupakan benda koleksi yang 

berkaitan dengan pendidikan sedangkan area tengah museum 

pameran koleksi bersifat acak. Skema penataan ruang pamer 

dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Penataan Display Museum 2013-2016 

Sumber : Redraw Dokumen Kolong Tangga oleh Penulis Maret 2016 

Fasilitas museum Kolong Tangga bervariatif mulai dari 

ruang pamer hingga sanggar yang dapat di akses secara terpisah. 

Pada bangunan Taman Budaya sendiri terdapat ruang pamer 

tetap, sekretariat, tiketing dan kios souvenir sedangkan seperti 

fasilitas kamar mandi dan ruang publik lain mengikuti kondisi 

bangunan eksisting yang menjadi tempat berdirinya museum. 

Terdapat sanggar dan perpustakaan Burung Biru yang juga 

merupakan bagian dari museum kolong tangga. Fasilitas ini 

terdapat di kawasan Bintaran bersamaan dengan diletakkannya 

mainan-mainan yang tidak di display dalam kawasan museum di 

Taman Budaya Yogyakarta. 

Fasilitas yang tersedia tentu dimanfaatkan dengan baik 

untuk menunjang aktifitas pengunjung baik di kawasan museum 

di Taman Budaya maupun pada Sanggar dan Perpustakaan. 
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Aktifitas yang dilakukan pada museum Kolong Tangga seperti 

pameran dilakukan secara rutin sesuai dengan jadwal dibukanya 

museum sedangkan, workshop pada area museum Kolong 

Tangga harus dilakukan dengan adanya perjanjian terlebih 

dahulu agar pihak museum dapat menyiapkan alat dan bahan. 

Kegiatan yang dilakukan di sanggar dan perpustakaan juga tak 

kalah penting mengingat kedua tempat ini digunakan untuk 

mengedukasi anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi pada 

setiap hari Minggu. Selain kegiatan rutin harian, museum 

Kolong Tangga juga aktif dalam kegiatan pameran baik yang 

diselenggarakan pribadi maupun dari hasil kerjasama oleh 

berbagai pihak serta beberapa kegiatan seminar (Museum 

Kolong Tangga, 2014). 

Untuk mendukung konsep museum sebagai museum 

mainan dan pendidikan, diperlukan adanya visi dan misi guna 

mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun visi dan misi 

museum yaitu melestarikan dan mengumpulkan objek mainan, 

menambah ketertarikan generasi muda terhadap seni kerajinan 

tradisional, membantu anak dan remaja menemukan lingkungan 

alami dan sosial, memberikan edukasi seni dan budaya, wadah 

mengekspresikan kreativitas, dan sebagai wadah aktifitas bagi 

anak. 

1.2.1.4. Permasalahan M.P.M.A Kolong Tangga 

Besarnya peran MPMA Kolong Tangga dalam 

pelestarian mainan tradisional Indonesia tidak membuat 

keberadaannya dihiraukan oleh masyarakat Indonesia 

khususnya warga Yogyakarta. Upaya publikasi dengan berbagai 

macam media massa baik cetak maupun online tidak 

meningkatkan minat masyarakat untuk belajar serta berwisata di 

museum. Pernyataan ini didukung oleh  pernyataan salah satu 

relawan bahwa kunjungan pada museum tidak menentu 

jumlahnya. Berdasarkan observasi penulis terhadap buku 
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kunjungan  museum periode Agustus 2014 hingga Maret 2016, 

rata-rata pengunjung harian MPMA Kolong Tangga adalah 10 

pengunjung perharinya. 

Permasalahan kedua terkait dengan ruang-ruang pada 

MPMA Kolong Tangga yang terbatas dalam segi jenis dan 

luasannya yang mana ini adalah akibat dari letak MPMA Kolong 

Tangga hingga saat ini masih menempati bangunan lain yang 

sebelumnya tidak dipertimbangkan sebagai area museum. 

Adapun ruang-ruang pada museum saat ini adalah ruang pamer 

dengan luasan kurang lebih 120 m2, ruang elektronik 1 m2, 

kantor sekretariat seluas 4 m2, dan loket dan kios souvenir yang 

berukuran 2 m2 pada masing-masing ruangnya.  

Keterbatasan ruang ini berkaitan langsung dengan 

interior khususnya ruang pamer yang belum ditata sebagaimana 

semestinya. Pengunjung museum yang ditargetkan pada MPMA 

Kolong Tangga adalah pengunjung dewasa hingga anak-anak 

akan tetapi, peletakan lemari vitrin masih terlalu tinggi untuk 

jarak pandang anak usia balita sedangkan, lebar alur sirkulasi 

yang terlalu sempit untuk pengunjung usia dewasa. Selain itu, 

terbatasnya ruang pada museum inilah yang menyebabkan 

hanya 3.000 dari 17.000 koleksi yang dapat ditampilkan pada 

ruang pamer dalam museum. Mainan yang tidak di display pada 

ruang pamer disimpan di ruang penyimpanan yang terletak di 

kawasan Bintaran bersamaan dengan perpustakaan dan sanggar. 

3000 koleksi mainan yang dipamerkan dalam MPMA 

Kolong Tangga tidak disusun berdasarkan alur tertentu. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap sekretaris 

museum, pengkategorisasian mainan anak berdasarkan usia 

tidak dapat dilakukan mengingat mainan memiliki sifat 

menyeluruh dan tidak memandang usia. Penyebab tidak adanya 

alur di dalam museum merupakan dampak dari pameran 

permanen yang dipilih sejak tahun 2013. Pengelola museum 
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memilih untuk tidak melakukan rolling benda koleksi 

dikarenakan adanya keterbatasan baik dari segi ruang maupun 

dari segi sumber daya manusia. 

 

1.2.2  Latar Belakang Pemilihan Lokasi 

 Bangunan yang berfungsi sebagai museum ini dipilih berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional periode 2010-

2015 Pasal 35 yang menjelaskan tentang citra pariwisata nasional dimana 

disebutkan, DI.Yogyakarta termasuk dalam destinasi pariwisata nasional 

yang memiliki citra “The Capital of World Heritage” dan “The Smiling of 

Jogja”. Pencitraan kota yang kental akan unsur budaya inilah yang 

menjadi dasar pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi 

rancangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). 

 Peraturan pemerintah RI terkait dengan destinasi pariwisata nasional 

ini kemudian diperluas menjadi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Daerah periode 2012-2025. Dalam dokumen rencana 

induk pasal 15 poin 3 terdapat arahan terkait kebijakan pembangunan daya 

tarik wisata yang memecah Provinsi Yogyakarta menjadi 12 bagian 

dengan potensi wisatanya masing-masing.  

Dari pembagian potensi kawasan di provinsi Yogyakarta  

didapatkan 2 kawasan yang termasuk dalam kategori destinasi wisata 

budaya yaitu, kawasan Prambanan-Ratu Boko dan sekitarnya serta 

kawasan Keraton-Malioboro dan sekitarnya. Kedua kawasan ini memiliki 

potensi masing-masing yaitu kawasan purbakala di kecamatan Prambanan 

yang didominasi oleh bangunan candi serta wisata sejarah dan Kota 

Yogyakarta yang mengangkat kehidupan perkotaannya (Pemerintah 

Provinsi DI Yogyakarta, 2012). 

 Kota Yogyakarta yang menurut dokumen perencanaan Pasal 17 ayat 

8F mencakup kecamatan Gondokusuman, kelurahan Kotabaru dipilih 

sebagai lokasi museum mainan tradisional karena, kepadatan dan 
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kesibukan masyarakat di kawasan urban sehingga, diperlukan adanya 

tempat wisata yang lebih mudah dijangkau untuk mengurangi tingkat 

stress. Strategi pengembangan kota Yogyakarta yang tercantum dalam 

rencana induk pariwisata dinilai lebih mendukung dalam perancangan 

museum.  

Strategi pengembangan ini tercantum dalam Pasal 17 poin 4C 

yang merumuskan strategi revitalisasi daya tarik wisata dengan cara 

mengembangkan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan 

sejarah (Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, 2012). Pembangunan 

bangunan baru di kawasan Kotabaru dilindungi oleh PERGUB nomor 40 

tahun 2014 yang menyatakan bahwa, setiap bangunan yang dibangun di 

kawasan cagar budaya harus menyesuaikan dengan gaya arsitektur 

bangunan yang ada di kawasan tersebut sebagai salah satu upaya menjaga 

kelestarian kawasan budaya. 

 

1.3 KESIMPULAN LATAR BELAKANG 

Menyikapi permasalahan di atas, khususnya permasalahan keterbatasan 

ruang MPMA Kolong Tangga, penulis mengambil sikap untuk merancang 

museum di lokasi baru yang pada awalnya museum terletak di Taman Budaya 

Yogyakarta menjadi di kawasan Kotabaru yang merupakan kawasan Cagar 

Budaya dan berdasarkan PERGUB nomor 40 pembangunan bangunan baru 

harus menyesuaikan dengan gaya arsitektur bangunan yang ada dalam kawasan 

sebagai upaya pelestarian kawasan.  

Kegiatan edukasi dan interaktif menjadi pendekatan desain yang akan 

digunakan untuk mencapai visi pendidikan pada museum Kolong Tangga. 

Pendekatan aktifitas ini dipilih berdasarkan tujuan yang telah dirancang sejak 

museum ini berdiri sehingga, dengan mewujudkan kegiatan edukasi interaktif 

pada rancangan museum diharapkan dapat membantu Museum Pendidikan dan 

Mainan Anak Kolong Tangga untuk memberikan informasi dan pengalaman 

yang komperhensif  bagi pengguna bangunan. Adapun skema latar belakang 

serta fakta dan isu pada proyek ini dapat dilihat pada skema berikut. 
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Gambar 1.3 Fakta dan Isu Proyek Akhir Sarjana 

Sumber : Ilustrasi Penulis 2016 Berdasarkan Observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Pengambilan Keputusan Terkait Isu  

Sumber : Ilustrasi Penulis 2016 Berdasarkan Observasi 
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Dari skema sebelumnya, di dapatkan isu terkait dengan perancangan 

museum Kolong Tangga baik dari segi lokasi rancangan maupun lokasi 

museum itu sendiri. Dari isu-isu tersebut diambil 3 isu besar yang akan dikaji 

lebih dalam untuk menemukan solusi rancangan museum Kolong Tangga yang 

dapat memenuhi tujuan museum untuk dapat mewadahi kegiatan pendidikan. 

Adapun kedua isu tersebut adalah : 

1. Keterbatasan lahan museum yang terletak di kolong tangga bangunan 

Taman Budaya Yogyakarta yang mengakibatkan terpisahnya fasilitas 

museum dan terbatasnya ruang pamer. 

2. Tujuan museum Kolong Tangga sebagai wadah edukasi dan kreativitas. 

3. Pada kawasan Kotabaru dimana berdasarkan Peraturan Gubernur dijelaskan 

bahwa bangunan yang dibangun di kawasan cagar budaya harus 

menyesuaikan gaya arsitektur bangunan sekitar demi kelestarian kawasan. 

Dalam skema digambarkan permasalahan dan pengambilan tindakan 

terkait dengan ekstensifikasi lahan di lokasi baru dikarenakan, pada lokasi 

eksisting yaitu Taman Budaya Yogyakarta tidak terdapat ruang untuk perluasan 

lahan bagi museum Kolong Tangga sehingga, opsi yang diambil untuk 

mengaplikasikan tindakan adalah dengan memindahkan museum ke kawasan 

Kotabaru yang berdasarkan peraturan pemerintah setempat direncanakan untuk 

kawasan wisata permuseuman.  

Seperti yang diketahui, kawasan Kotabaru juga memiliki keterikatan 

undang-undang dikarenakan kawasan itu sendiri merupakan kawasan cagar 

budaya sehingga, respon seperti tindakan konservasi kawasan perlu dilakukan. 

Konservasi kawasan yang telah diatur dalam PERGUB no. 40 sebagaimana 

yang tertera dalam tema adalah dengan merespon gaya arsitektur kawasan 

sehingga timbul kesetalian antara bangunan museum yang tergolong bangunan 

baru kepada bangunan lain yang berusia lebih lama yang terdapat dalam 

kawasan Kotabaru. 
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1.4 RUMUSAN PERMASALAHAN PERANCANGAN 

Berdasarkan  isu-isu yang terdapat pada MPMA Kolong Tangga di atas 

maka, proses selanjutnya adalah menentukan permasalahan serta konflik guna 

memberi batasan terhadap rancangan MPMA di kawasan Kotabaru. Skema 

permasalahan perancangan dan batasannya dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Skema Permasalahan Perancangan 

Sumber : Analisis Penulis 
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1.5 METODA PERANCANGAN 

1.5.1 Metoda Pemecahan Persoalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 Skema Metoda Perancangan 

Sumber : Analisis Penulis 2016 
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1.5.2 Metoda Pengumpulan Data 
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1.6 PREDIKSI PEMECAHAN PERSOALAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.8 Skema Prediksi Pemecahan Persoalan 

Sumber : Analisis Penulis 2016 
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1.7 KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.9 Kerangka Berpikir 

Sumber : Analisis Penulis 2016 
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1.8 KEASLIAN PENULISAN 

1.8.1 Ovy Wahyuni/ 08512132 / UII / 2012 

a. Tipologi Bangunan 

 Wisata Museum Mainan Tradisional di Bantul 

b. Aspek Penekanan 

 Transformasi mainan tradisional sebagai dasar Rancangan. 

c. Metode Penyelesaian Masalah 

 Dilakukan secara deskriptif dengan melakukan kajian terhadap 

benda koleksi, fungsi bangunan, teori transformasi dan lokasi site untuk 

proses analisis dan sitesis dalam menentukan kebutuhan rancangan. 

1.8.2 Alberta Maria Titis Rum K. / 100113639 / UAJY / 2014 

a. Tipologi Bangunan 

 Museum Permainan Tradisional di Yogyakarta 

b. Aspek Penekanan 

 Simbiosis budaya Jawa dan Kontemporer 

c. Metode Penyelesaian Masalah 

 Metode menggunakan metode prosedural yaitu dengan melakukan 

deskripsi mengenai museum tradisional, latar belakang dan fenomena 

untuk kemudian di analisis. Kemudian dilakukan metode deduktif dengan 

mengumpulkan informasi mengenai museum dan penekanan desain. 

Tahap ketiga melakukan metode komparatif dengan museum sejenis. 

Tahap akhir dengan analisis berdasarkan kompilasi data yang 

menghasilkan konsep rancangan. 

1.8.3 Florencia M. H. / UNIVERSITAS KRISTEN PETRA / 2014 

a. Tipologi Bangunan 

 Interior Museum Permainan Anak-Anak Tradisional Jawa di 

Surabaya 

b. Aspek Penekanan 

 Rancangan interior museum yang mengangkat nilai lokal budaya 

Jawa. 
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c. Metode Penyelesaian Masalah 

 Metode pada karya ini dilakukan dengan studi literatur yang 

berkaitan tema. Selanjutnya menentukan lokasi rancangan dan observasi 

pada bangunan sejenis. Pada tahap akhir, merancang alternatif desain 

yang akan dikembangkan pada desain final.  

1.8.4 Sherly L. K. / UNIVERSITAS KRISTEN PETRA / 2013 

a. Tipologi Bangunan 

 Fasilitas Rekreasi Edukatif Permainan Tradisional Jawa di DI 

Yogyakarta 

b. Aspek Penekanan 

 Penekanan terhadap fungsi dan pengguna bangunan khususnya 

anak-anak dengan pendekatan karakteristik budaya. 

c. Metode Penyelesaian Masalah 

 Metode yang digunakan dengan menggunakan makna permainan 

tradisional sehingga menemukan 3 dasar filsafat Jawa yang menjadi 

konsep rancangan. 

1.8.5 Nina Dara Ayu N. / UNS / 2014 

a. Tipologi Bangunan 

 Desain Interior Museum Dolanan Tradisional Jawa Di Surakarta ( 

Dengan Konsep Eco Spirit) 

b. Aspek Penekanan 

 Merancang museum dengan fasilitas yang lengkap dan kualitas 

produk yang bagus supaya dapat digemari banyak pengunjung terutama 

anak-anak. 

c. Metode Penyelesaian Masalah 

 Menggunakan metode deskriptif dan komparatif yaitu dengan 

mengumpulkan, mengidentifikasi data, menganalisis studi kasus, 

menetapkan batasan dan anggapan, melakukan pendekatan-pendekatan 

dan menentukan program perancangan melalui studi literatur, wawancara 

dan observasi. 


