BAB III

TAMAN BERMAIN ANAK SARANA MENDEKATKAN

ORANG TUA DAN ANAK D! YOGYAKARTA

3.1. Tata Ruang Taman Bermain Anak di Yogyakarta
3.1.1. Kebutuhan Ruang Bermain

Kebutuhan

ruang

bermain

dianalisa

dari

banyaknya

kelompok

permainan, jumlah permainan, iama waktu bermain dan jumiah pengunjung.
Dari anaiisa-anaiisa tersebut maka akan diketahui jumlah permainan yang

dibutuhkan yang kemudian dilanjutkan dengan analisa minat pengunjung dalam

jenis permainan untuk mendapatkan jumlah permainan dan masing-masing
kelompok permainan.
A. Analisa Jumiah Jenis Permainan

Jumlah jenis permainan ini didapat dari lama waktu buka Taman
Bermain dibagi dengan lama waktu bermain anak. Direncanakan Taman
Bermain Anak ini mulai buka pkl 09.00 - 18.00 untuk hari biasa dan pkl
07.30 - 21.00 pada hari libur/besar, untuk jam buka ini diambil waktu
effektifnya yakni 8,75 jam atau 525 menit, rata-rata waktu bermain anak
adalah 10 menit. Dan jumlah pengunjung yang bermain sebesar 75%
dari jumlah pengunjung seluruhnya yakni 75% dari 1135 adalah 852

orang *\ Dari nilai tersebut maka jumlah jenis penmainannya adalah :
Rata-rata jam bermain x jumlah pengunjung = lama waktu bermain
Lama waktu bermain

= jumlah jenis permainan

Jam operasional taman bermain anak
10 x 852

8.520

= 8.520 menit.

= 16,23 * 17 jenis permainan.

525
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B. Analisa Jumlah Permainan

Usia pengunjung Taman Bermain berdasarkan perkembangan
anak dalam bermain, dibagi menjadi 3 kelompok (lihat halaman 17). Dari

kelompok ini diperkirakan prosentase usia pengunjung berdasarkan
tingkat usia penduduk adalah :
Usia 2 - 4 th

20 %

Usia 5 - 8 th

30 %

Usia 9 th ke atas

50 %

Dalam
prosentase

mencari jumlah permainan sebelumnya diperkirakan

pengunjung

pada

tiap

jenis

permainan.

berdasarkan

permainan yang paling mendekatkan orang tua dan anak. Diperkirakan

yang bermain pada Permainan Gerak sebesar 35% atau sebanyak 298
orang, kemudian Permainan llusi/Peranan sebesar 20% atau sebanyak
170 orang, Permainan Konstruktif 5% atau sebanyak 43 orang dan

Permainan Reseptif sebesar 35% atau sebanyak 298 orang. Maka
jumlah masing-masing pada kelompok permainannya adalah :
Tabel 3.1 : Jumlah Permainan*
Jenis Permainan

Menampung

Jumlah Permainan

Permainan Gerak

298 orang

44 buah

Permainan Peranan

170 orang

76 buah,

43 orang

5 buah

298 orang

2 buah

852 orang

127 buah

Permainan Konstruktif

Permainan Reseptif
Jumlah

3.1.2. Pengelompokan Ruang

Analisa pengelompokan ruang-ruang pada perencanaan Taman Bermain

Anak ini dikelompokkan berdasarkan dari kelompok ruang yang memiliki
karakter ruang sejenis. Pengelompokan ruang pada perencanaan taman

bermain anak ini dibagi menjadi empat kelompok yang berdasarkan jenis
kegiatan, hubungan visual, tingkat kebisingan dan tingkat privasi atau unit
layanan.

Lihat hal lampiran 2
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A. Pengelompokan Ruang Berdasarkan Jenis Kegiatan
Berdasarkan jenis kegiatannya, maka pengelompokan ini dibagi
menjadi 4 kelompok kegiatan yakni ; kelompok kegiatan bermain,
kelompok kegiatan istirahat/santai, kelompok kegiatan service dan
kelompok kegiatan pengelola.

R. Per Gerak

R. DliuuK

R. Pengelola
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Gambar 3.1 : Kelompok Ruang Berdasarkan Jenis Kegiatan
Sumber: Analisa
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B. Pengelompokan Ruang Berdasarkan Hubungan Visual

Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan suatu privasi
terhadap ruang agar keakraban antar orang tua dan anak dapat terjalin.
Berdasarkan kontak visual ini maka ruang-ruang dikelompokkan menjadi
beberapa bagian yang hubungan visual tersebut dalam kualitas terjadi
kontak visual, tidak terjadi kontak visual dan kontak visual yang tidak
langsung. Kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

}

R Per Gerak

R Per Reseptif

i

Rangka besi

Pafelaran

Ayunan
Papan luricur
Jungkitan

I

R

Dudut

Palang bertangga

R. Cieanmg Service j

Kereta Kabel

R. Keamanan

Mainan Eleklronik

R. Klinik

Mobil-mobilan

Mushalla

Motor-motoran

Tiket Box

Kereta kabel

Palang bertangga
Rumah rumahan
t

••

x

* |tK t-m tp.r--.ti -u 13l-l.ll nrrTT.-l.lp

f:.'; SEiij: i^iSKSS*.

R

—a

1

•••> j—

R Pengelola

j R Karyawan

Per Peranan

Naik Sepeda
Kereta Air

j R Admmitrasi
'-f!1

i —r

Mobil-mobilan
Motor-motoran

Pertunjukan

Kamar Kecil

Gudang
R. Area Terbuka
R. Genset
R. Duduk
Area Parkir

R

Bermain dengan
llmu Pengetahuan

Per Konstruktif

Alam

Kotak Pasir

.®.
1S5IWSS

Kontak visual langsung

j Kontak visual tidak langsung
3| Tidak terjadi kontak visual

Gambar 3.2 : Kelompok Ruang Berdasarkan Hubungan Visual
Sumber: Analisa
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C. Pengelompokan Ruang Berdasarkan Tingkat Kebisingan Kegiatan
Pada perencanaan Taman Bermain Anak ini terdapat ruang-ruang

yang akibat aktifitas pada ruang tersebut terjadi kebisingan-kebisingan,
untuk itu maka dikelompokkan ruang-ruang yang memiliki kebisingan

yang tinggi, sedang dan ringan. Pengelompokan ruang-ruang itu adalah :

R

Per Gerak

R Per Reseptif
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Pertunjukan
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Gambar 3.3 : Kelompok Ruang Berdasarkan Tingkat Kebisingan
Sumber: Analisa

D. Pengelompokan Ruang Berdasarkan Tingkat Privasi dan Unit Layanan
Tingkat privasi dan unit layanan ini akan menunjukkan suatu
keberhasilan kegiatan atau aktifitas pada ruang tersebut. Hal ini

menyangkut hubungan ruang, tingkat interaksi ruang, teritori dan sistem
pelayanan yang terjadi. Pengelompokan ruang berdasarkan tingkat

privasi dan unit layanan ini sebagai untuk mempertimbangkan dalam
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sistem penzoningan ruang. Parameter pemgelompokan ruang ini adalah
publik, semi publik dan privat.
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Gambar 3.4 : Kelompok Ruang Berdasarkan Tingkat Privasi dan Unit Pelayanan
Sumber: Analisa

3.1.3. Sirkulasi Bangunan

Sirkulasi bangunan dalam analisa ini mencangkup seluruh sirkulasi

bangunan pada perencanaan taman bermain anak baik ruang luar maupun
ruang dalam.

Untuk mendekatkan orang tua dan anak maka sirkulasi ini harus terasa

akrab dan besarannya harus disesuaikan dengan macam aktifitas dan arus

lalulintas yang ditampungnya. Agar orang tua dan anak dapat selalu
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bergandengan atau jalan sejajar dan dikarenakan ruang ini untuk aktifitas yang

bergerak, maka dari ukuran standar ditambahkan ruang sebesar 20 %.

Gambar 3.5 : Ukuran dan Pola Bermain
Sumber: Analisa

Pola sirkulasi yang direncanakan harus sesuai dengan karakter anak
dan dapat mendukung kedekatan antara orang tua dan anak. Sifat dan karakter
anak yang aktif dan ingin tahu, maka pola sirkulasi yang mendukungnya adalah
pola sirkulasi yang sifatnya banyak pilihan untuk dilalui. Pola sirkulasi yang
mendukung hal ini adalah pola sirkulasi network sehingga dengan pola ini
antara orang tua dan anak selalu berkomunikasi dalam menentukan atau
memilih jalur sirkulasi yang ingin dilalui.
Untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna sirkulasi khususnya

mengenai arus sirkulasi perlu ada ruang untuk berhenti sejenak sebagai tempat
untuk istirahat atau bimbingan antara orang tua dan anak, selain itu juga untuk
mengatur arus sirkulasi agar tidak terhenti dan mengumpul.

Gambar 3.6 : Pola dan Bentuk Sirkulasi
Sumber: Analisa

3.2. Kualitas Ruang Taman Bermain Anak
3.2.1. Permainan Gerak

A. Bidang Dasar
Pada bahan keras akan memberi rasa untuk berhati-hati dan

memberi kesan kaku, namun kesan ini dapat memberikan kedekatan

antara orang tua dan anak dari rasa perlu berhati-hati dalam meniti jalan
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sehingga orang tua akan selalu menjaga dan memberi pengarahan pada
anak agar tidak terjatuh atau tergelincir untuk itu penggunaan bahan

keras ,n, digunakan pada pedestrian utama dan ruang bermain yang
membutuhkan bidang dasar yang keras.

Kesan kaku dapat dihilangkan dengan penggunaan bahan yang
keras namun berkontur keel dan halus, sehingga sifat bahan tersebut
terlihat seperti bahan lembut dan akan memben kesan tidak kaku Dapat
juga dengan penggunaan bahan yang keras namun pengolahan dengan
penggunaan warna-wama yang member, kesan lembut atau seperti
warna bahan yang lembut, sehmgga tidak menggangu langkah kaki.
Penggunaan bahan lembut untuk pedestrian bukan utama dan
untuk ruang bermain akan member, kesan akrab. Penggunaan bahan

lembut yang digunakan hendaknya memiliki sifat bahan tidak membuat
noda pada pakaian atau mudah untuk dihilangkan. tidak berbau dan

tidak menyebabkan intasi pada kulit. Dengan demikian maka pengguna
ruang lebih bebas dan lebih aktif. Contoh bahan in, misalnya pasir,
rumput-rumputan dan Iain-Iain.

Begitupun dengan pola bidang dasarnya, pola ruang dasarnya

dengan pola-pola bentuk yang beragam sehingga terkesan ruang yang
non formal dan tidak monoton/lebih ceria. Dari bentuk pola ini
d.kombinasikan dengan jenis bahan lembut dan bahan yang keras dan
sebagainya. Penggunaan pola bidang dasar ini untuk ruang bermain
yang skalanya besar sehingga pola ini juga sebagai pembatas semu
pada ruang lebar.

£<JrY\<)(^A"

Gambar 3.7 :Penggunaan Bahan Lembut dan Pola Bidang Dasar
Sumber: Analisa
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B.dang dasar yang dinaikkan dan dilurunkan ini juga sebagai

penggerak dan penyebar angin yang berhembus, dengan demikian

ruang terasa iebih sagar dan nyaman bagi kedekatan anlara orang tua
dan anak. Bidang dasar yang dinaikkan untuk mang.ruang

dasarnya agar teriihat saiaiu bersih dan ruang yang ,ng,n ditonjolkan
sadangkan bidang dasar yang dilurunkan unluk ruang-ruang yang

skalanya agak lebar dan ruang yang lebih privat.
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Gambar 3.8 :Ukuran Bidang Dasar yang D,na,kkan aan Diturunkan
Sumber: Analisa

B. Bidang Vertikal

Bidang vertikal yang masif dangan ket.nggian batas pandang
orang dewasa misalnya pada ruang berma,n peranan sehingga

pengguna ruang lalap dapa, menjalin hubungan «ua, dengan sakilar

Keakraban orang ,ua dan anak karena si,a« ruang menjadi pnvat dan
akrab yang mungkin sasekali orang ,ua mengendong anaknya un.uk
mehhat obyek lain yang tidak teriihat anaknya.

Bidang vertikal yang transparan misalnya pada dinding ruang

perma.nan gerak namun tidak pada sekeliiing ruang agartidak mamben

kesan yang tertutup. Penggunaan bahannya dapa, barupa bahan keras
yang d, susun tidak rapat atau dari bahan tumbuh-tumbuhan
t*a

Gambar 3.9: Penutup Bidang Vertikal
Sumber: Analisa

Halaman 32

Bidang vertikal sebagai pembentuk ruang dan pengarah angin
agar terasa nyaman sehingga mendukung keakarban orang tua dan
anak, dengan menyusun bidang vertikal agar tidak terasa monoton dan
juga sebagai penggerak angin horisontal maka dibuat belokan-belokan
dan dibuat tidak tertutup rata sehingga sirkulasi udara tetap jalan.

Gambar 3.10 •Pengaturan Bidang Vertikal
Sumber: Analisa

Untuk menambah kenyamanan pada ruang luar ini maka diberi
pelindung bidang atas, namun hanya sebagian saja agar tidak terkesan
tertutup dan monoton. Bahan pelindung dari bahan tumbuh-tumbuhan

agar udara ruangan lebih sejuk dan sifatnya transparan sehingga
menambah keceriaan dan keakraban orang tua dan anak.
C. Kenyamanan Gerak

Untuk mendapatkan kenyamanan ruang permainan gerak agar

dapat mendekatkan orang tua dan anak maka perancangan ruang
permainan gerak ini adalah :

1. Bentuk ruang sesuai dengan kebutuhan ruang gerak dan pola gerak
permainan sehingga memberikan kenyamanan gerak, selain itu

bentuk ruang memberikan kesan non formal dan aktif sehingga pada
bentuk ruang yang kaku dapat menambahkan unsur tumbuhtumbuhan agar terkesan non formal.

2. Tiap ruang maksimal menampung tiga permainan dan dapat
menampung orang sebanyak 15 orang (diambil dari dua anak dan

kedua orang tua), agar ruang terasa tidak terlalu publik. Penambahan

tempat duduk untuk istirahat sejenak bagi anak dan orang tua sebagai
ruang untuk mengurangi keramaian pada ruang inti/bermain.
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3. Ditambahkan ruang tambahan untuk orang tua agar dapat ikut
bergabung dengan anaknya. Besaran ukuran ruang tambahan yakni
ukuran sirkulasi dua orang dewasa (115 cm) dan penempatan ruang
tersebut di sekeliling ruang bermain.

Gambar 3.11 •Ukuran Standar Permainan Gerak
Sumber: Analisa

3.2.2. Permainan Peranan

Permainan peranan adalah permainan fisik dan non fisik tergantung dan
sistem alat permainan menggunakan mesin motor atau tidak, pada permainan
peranan untuk ruang .uar kualitas ruangnya sama dengan permainan gerak
yaitu pada bidang dasar, vertikal dan ruang geraknya. Perbedaan yang essensi
adalah pada sirkulasi, pada permainan peranan ini mengendarai kendaraan
dan meng,kuti jalur yang sudah ada kecuali pada permainan sepeda air
Permaman peranan yang orang tua tidak bisa ikut bermain, maka periu dibuat
ruang tambahan untuk sirkulasi orang tua dalam menuntun atau menjaga
anaknya bermain.

Byang Terbuka

Ruonq Tertutup

Gambar 3.12 :Perbedaan Sirkulasi Ruang Bermain Peranan
Sumber: Analisa
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Permainan peranan yang berada pada ruang dalam, maka kualitas
ruangnya menyinggung masalah kenyamanan thermal, kenyamanan visual,
kenyamanan gerak dan kenyamanan akustik.
A. Kenyamanan Thermal

Penghawaan pada ruang permainan ini sifatnya alami sehingga
bukaan pada ruangan dapat memasukkan dan mengeluarkan udara
secara berlawanan. Bukaan untuk memasukkan udara diarahkan

ketubuh manusia dan diarahkan untuk menggerakkan udara atas,
dengan demikian bukaan untuk udara masuk dari tengah dan atas.
Bukaan untuk mengeluarkan udara dibuat diatas sehingga udara

pada ruangan terasa bergerak keatas dan tidak mengganggu kegiatan
dalam ruangan.

Gambar 3.13 : Bukaan Untuk Sirkulasi Udara
Sumber: Analisa

B. Kenyamanan Visual

Bukaan ruang pada permainan ini dibuat tidak terlalu besar,
sehingga antara orang tua dan anak lebih terfokus kepada

permainannya. Bukaan pada ruang dalam pengaruhnya terhadap
cahaya yang masuk, sirkulasi udara dan pandangan.
Pencahayaan yang dapat mendekatkan orang tua dan anak

adalah pencahayaan yang lembut dan tidak menyilaukan mata, yang
dapat menggangu aktifitas bermain dan keakraban mereka sehingga
memberi kesan yang akrab dan intim.
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Gambar 3.14 : Bukaan Untuk Sinar Matahari dan View
Sumber: Analisa

View dari dalam dan luar ruangan yang dapat mendekatkan
orang tua dan anak adalah, view yang mengarahkan ke taman atau
ruang yang mati, sehingga keakraban antara orang tua dan anak tidak
terbagi dengan pandangan ke tempat lain.

Ketinggian pandangan sebatas mata orang dewasa sehingga
tidak menganggu konsentrasi anak dalam bermain dan perhatiannya
kepada orang tua, orang tua jika orang tua tertarik dengan suatu obyek
maka dapat menggendong anaknya untuk melihat dan menjelaskan
obyek tersebut.

C. Kenyamanan Akustik

Untuk mengurangi kebisingan pada ruangan maka perlu adanya
pengolahan akustik agar suasana ruang bermain tidak terlalu bising,
sehingga kenyamanan dalam bermain dan kedekatan orang tua dan
anak dapat terjalin. Pengolahan akustik pada ruang bermain ini dengan
cara :

1. Penggunaan bahan lantai dan dinding dengan bahan yang dapat
menyerap suara dan tidak membahayakan anak misalnya bahan dari
kayu, karpet dan sebagainya.

2 Ketinggian bidang atas dengan skala akrab bahan bidang atas tidak
menimbukan gema dan pantulan suara yang tinggi, misalnya dengan
menggunakan bahan seng, besi dan sebagainya.
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Gambar: 3.15 : Pengolahan Akustik Ruangan
Sumber: Anaiisa

D. Kenyamanan Gerak

Dalam menganalisa kenyamanan gerak maka dapat di
rencanakan melalui kebutuhan ruang gerak permainan Besaran ruang
bermain dapat diketahui dari:

1. Besaran ruang permainan berdasarkan modul dan ukuran jalur
sirkulasi permainan, namun dibatasi oleh kapasitas ruang yakni hanya
menampung maksimal 10 kendaraan yang dapat dinaiki oleh satu

sampai empat orang. Jumlah ini berdasarkan hasil survai pada taman
bermain Kids Fun Yogyakarta dan data pada TMII di Jakarta.

2. Pada ruang permainan ditambahkan ruang untuk bimbingan kepada
anak dan ruang mengawasi bagi orang tua terhadap anak. Besaran
ruang untuk bimbingan orang tua berdasarkan besar ruang tambahan
pada sirkulasi yang bergerak yakni 10% dari ruang effektif.

3. Bentuk ruang organik sesuai dengan alur gerak kendaraan sehingga
pengunjung seolah-olah mengendarai kendaraan sesungguhnya.

Gambar: 3.16 : Besaran Ruang Permainan Peranan
Sumber: Analisa
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3.2.3. Permainan Konstruktif

Permainan konstruktif ini sifatnya adalah permainan aktif namun yang
paling berperan adalah pikiran, sehingga pada permainan konstruktif ini

membutuhkan ruang yang semi privat agar anak dapat bermain dengan tenang
dan konsentrasi. Peranan orang tua adalah membimbing dan mendampingi
anaknya dalam bermain, maka perlu ada ruang tambahan untuk orang tua agar
selalu dekat dengan anaknya.

Untuk lebih mendekatkan orang tua dan anak dalam bermain dan juga
untuk membantu konsentrasi dalam bermain, maka permainan ini di-letakkan
pada ruang dalam. Kualitas ruang bermain ini adalah :
A. Kenyamanan Thermal

Untuk kenyaman pengguna ruangan dan untuk menjaga kualitas
alat peraga maka suhu udara dalam ruangan harus stabil dan selalu

sejuk, maka pengaturan suhu dengan bukaan untuk sirkulasi udara yang
sama antara udara masuk dan keluar. Posisi bukaan agar mendapatkan

hembusan angin yang lebih besar dan hembusan tidak mengarah ke
meja peraga, maka bukaan ini letaknya diatas.

Gambar 3.17 : Bukaan Untuk Sirkulasi Udara
Sumber: Analisa

B. Kenyamanan Visual

Kenyamanan visual pada ruangan ini dengan cara pengaturan
pencahayaan baik itu cahaya alami maupun buatan. Pencahayaan
dengan cara tidak langsung dan untuk pengolahan cahaya buatan pada
permainan konstruktif ini membutuhkan besar cahaya yang sama
dengan ruang membaca dan warna cahaya netral atau mendekati
dengan warna alami.
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Sistem pencahayaan buatan dengan refleksi pencahayaan
seminimal mungkin sehingga pengaturan pencahayaan buatan ini
dengan cara arah pencahayaan menyamping dengan demikian refleksi
cahaya tidak mengarah ke mata.

Gambar 3.18 : Sistem Pencahayaan Pada Ruang
Sumber: Analisa

B. Kenyamanan Gerak

Besaran ruang permainan konstruksi ini dapat diketahui dari:

1. Untuk

memberikan

kenyamanan

dalam

ruangan

dan

atas

pertimbangan jumlah standar kapasitas ruang pendidikan yakni
menampung sebanyak 50 orang dan sistem kerja setiap seson dan
sekali jalan.

2. Modul besaran masing-masing meja dan besar jalur sirkulasi
ditambah 10% sebagai ruang tambahan untuk membawa barang dan
jalur umum.

3. Bentuk ruangan sesuai dengan modul meja dan kursi ruangan agar
ruang yang tersisa dan alur gerak lebih simpel.

Gambar 3.19 : Ukuran Standar Meja dan Lebar Sirkulasi
Sumber: Analisa
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3.2.4. Permainan Reseptif

Permainan ini sifatnya pasif, yakni menyaksikan pertunjukan langsung
maupun melalui media eiektronik. Untuk mendapatkan kualitas ruang yang
mendekatkan orang tua dan anak, maka ruang harus nyaman dan
mengesankan ruang formal namun akrab.
A. Kenyamanan Thermal

Kenyamanan thermal permainan reseptif pada ruang luar sama

dengan kualitas permainan gerak yakni sifatnya alami dan dengan
menaik-turunkan bidang dasar untuk podium dan ruang untuk penonton,
dan pada bidang vertikal ditambah dinding-dinding sebagai pemantul
suara dari bahan yang mudah memantulkan suara.

Kenyamanan thermal pada ruang dalam dengan penggunaan
suhu buatan karena kegiatannya sifatnya prifat dan membutuhkan

kenyamanan suhu yang stabil. Dengan penggunaan suhu buatan yang
berupa AC (air conditioner) maka ruang permainan ini dapat dibuat
tertutup sehingga suasana ruang menjadi privat.
B. Kenyamanan Visual

Kenyamanan visual pada ruang luar maupun dalam dibuat agar
semua penonton dapat melihat jelas ke panggung atau podium maka

pengolahannya dengan menaikkan bidang dasar sehingga penonton

bagian belakang dapat melihat jelas ke podium atau panggung. Tinggi
penaikan bidang dasar dengan batas pandang mata anak dewasa dan

jarak antara podium atau panggung ke kursi paling depan sampai batas
pandang bidang dasar pada panggung atau podium.

Gambar 3.20 : Kenyamanan Visual pada Permainan Reseptif
Sumber: Analisa
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C. Kenyamanan Gerak

Kenyamanan gerak pada ruang permainan ini yakni:

1. Agar orang tua dan anak lebih dekat maka kursi yang dipakai yakni
kursi yang bahannya lembut dan batas pada sisinya tiap-tiap dua
kursi untuk ruang dalam dan untuk ruang luar tidak ada bata pada
sisi tempat duduk.

2. Pemberian ruang untuk sirkulasi pada tiap-tiap maksimal 14 tempat
duduk yang dapat dilalui oleh tiga orang untuk memudahkan
pengunjung melalui diantara tempat duduk.

3. Bentuk ruang dengan pertimbangan bidang pandang yang optimal
yakni bentuk yang hampir menyerupai persegi panjang.

//

Gambar 3.21 : Kenyamanan Ruang Gerak
Sumber: Analisa

3.2.5. Warna

Perencanaan warna pada ruang bermain ini dengan pengunaan warnawarna yang memberi keceriaan dan keakraban sehingga kedekatan orang tua
dan anak dapat terjalin. Warna-warna yang memberi kesan hangat dan ceriah
adalah warna campuran mulai dari warna merah sampai kuning dan warnawarna pastel, dasar jenis warna ini adalah kesan musim semi serta cuaca yang

cerah dan terang sehingga cocok untuk ruang yang kegiatannya aktif,
sedangkan untuk ruang yang fasif penggunaan dengan warna-warna yang
dingin yakni warna yang mulai dari warna biru sampai ke warna ungu.
Penggabungan warna kontras agar terkesan harmonis dan tidak kasar,
kombinasi warna tersebut misalnya dengan menghadirkan warna
komplementer dan warna kontras, namun hanya sebagian kecil saja.
Pewarnaan ini misalnya dari warna-warna yang hangat ditambahkan warnawarna yang dingin dan ada warna pengikat sebagai perangkum dan
mengharmoniskan suasana. Contohnya antar kuning-jingga dengan biru-ungu
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dan sebagai warna pengikatnya adalah warna putih yang sebagai penerang
masing-masing warna.

Pada pewarnaan ruang luar, pewarnaanya pada alat permainan, bahan

bidang dasar dan vertikal, serta warna-warna pada daun dan bunga pada
tanaman, sehingga pewarnaan pada ruang luar didominasi dengan warnawarna tanaman dan material. Untuk pewamaaan pada ruang dalam dengan
warna-warna yang hangat baik bidang dasar, dinding maupun bidang atas
dengan cara pemilihan bahan material maupun dari pewarnaan buatan.
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Gambar 3.22 : Deret warna
Sumber: Analisa
3.2.6. Tanaman

Fungsi dari tanaman diantaranya adalah sebagai pelindung, pembentuk
ruang, penegas/pengarah jalur dan penutup bidang. Dalam pemilihan tanaman
sebelumnya dilihat dari Habitus Tanaman dari segi;
A. Morfologis (pohon, perdu, semak dan semusim).
B. EkolOgis (dari tempat hidupnya)

C. Efek Visual (warna, tekstur, skala dan sebagainya).
1) Tanaman Pelindung yang digunakan selain rindang juga memiliki
bentuk yang menarik (picturesque) dan memiliki bunga atau buah
untuk sebagai daya tarik, katagori lainnya adalah ;
a) Pohon yang selalu rindang.
b) Memiliki kesejukan >14%.

c) Hidup di dataran rendah/dataran tinggi.
d) Tahan terhadap penyinaran matahari langsung.
e) Ketinggian ranting >2,4 m.
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f) Diameter ranting 2,1 - 3 m.

g) Memiliki daun yang lebar/ rating yang banyak.
h) Tidak bergetah.

Gambar 3.23 : Pohon Pelindung
Sumber: Anaisa

2) Tanaman Pembentuk Ruang ini dapat juga dengan tanaman yang
berdaun jarang, memiliki batang yang tinggi juga tanaman merambat
yang berbunga maupun tidak. Kategori lainnya adalah ;

a) Pohon/perdu/semak yang selalu rindang/semusim.
b) Memiliki kesejukan 12%.

c) Hidup di dataran rendah/tinggi.
d) Ketinggian ranting 0 - 2,4 m.
e) Diameter ranting 1,5 - 2,4 m.

Gambar 3.24 : Pohon Pembatas
Sumber: Anaisa
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3) Tanaman Pengarah Jalur yang digunakan adalah tanaman yang
pertumbuhannya secara vertikal, kategori lain adalah ;
a) Pohon/perdu yang selalu rindang.
b) Memiliki kesejukan 8 %.

c) Hidup di dataran rendah/dataran tinggi.
d) Ketinggian ranting > 3 m.
e) Diameter ranting 0,9-2,4 m.

Gambar 3.25 : Pohon Pengarah Jalan
Sumber: Analisa

4) Tanaman Penutup Bidang dengan tanaman yang merambat yang
berbunga maupun yang tidak dan katergori lain adalah ;

a) Semak/rumput yang selalu rindang.
b) Hidup di dataran rendah/dataran tinggi/air.
c) Ketinggian ranting menyentuh bidang dasar.
d) Jenis merambat.

Gambar 3.26 : Pohon Penutup Bidang
Sumber: Analisa
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