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2 BAB II 

TINJAUAN LITERATUR 

2.1 Teori Persepsi  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi merupakan tanggapan 

(penerimaan langsung) dari sesuatu. Sugihartono (2007) mengungkapkan persepsi 

adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk 

menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam indera manusia. Persepsi manusia 

terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan 

sesuatu itu baik atau persepsi positif maupun persepsi negatif yang akan 

mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata [15].  

Robbins (2008) menjelaskan bahwa persepsi memiliki keterkaitan dengan 

lingkungan yaitu proses pengorganisasian dan penafsiran individu untuk 

memberikan makna kepada lingkungan [16]. Pada umumnya definisi persepsi 

dinyatakan dengan interpretasi individu terhadap kesan lingkungan sekitar. Tiga  

komponen utama yang menjadi inti pokok dari persepsi yaitu objek yang diamati, 

perseptor atau pengamat, dan kondisi pada saat dilakukan pengambilan persepsi. 

Ketiga hal tersebut menimbulkan persepsi yang berbeda untuk setiap orang . 

2.2 Definisi Anak 

UNICEF mendefenisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 

dengan 18 tahun. Menurut definisi WHO, batasan usia anak adalah sejak anak di 

dalam kandungan sampai usia 19 tahun. Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak yang 

disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 

November 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, Bagian 1 pasal 1, yang 

dimaksud anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Menurut BPS, 

anak adalah seseorang yang memiliki usia dibawah ≤19 Tahun. Maka, secara 

keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai 

dengan 19 tahun.  Anak merupakan potensi sumber daya manusia yang  memiliki 

ciri dan sifat khusus serta  memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka 

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial. 
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Menurut Undang–Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, hak anak 

adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi 

oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara [17].   Untuk itu, Pemerintah 

mengadopsi konsep Kota Layak Anak yang telah berkembang sejak tahun 1989 

sebagai pemenuhan hak anak.  

 

2.3 Konsep Kota Layak Anak  

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia mendefinisikan Kota 

Layak Anak sebagai kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota 

(Permen PPPA No.11 Tahun 2011). Berdasarkan Kebijakan Pengembangan Kota 

Layak Anak (2007), anak sebagai warga kota berarti :  

 Memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat baik secara pribadi 

maupun terwakilkan, terkait dengan kebijakan pengembangan kota, fasilitas 

kota, dan pelayanan kota.  

 Mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam kehidupan keluarga, 

komuniti sosial lainnya.  

 Menerima pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan.  

 Memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan sarana kota yang berkualitas 

(sarana air bersih, ruang bermain, jalur sekolah). Persyaratan keamanan , 

persyaratan kemudahan, dan persyaratan kenyamanan  

 Setiap warga secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa 

memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan kecacatan.  

Untuk memenuhi hak anak sebagai warga kota tersebut dengan membangun 

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang idealnya harus memenuhi semua 

indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Pedoman untuk 

pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak yang merujuk kepada 5 klaster 

Konveksi Hak Anak yang terdiri dari : 

1. Hak Sipil dan Kebebasan 

a) Hak atas identitas 

b) Hak perlindungan identitas 
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c) Hak berekspresi dan megeluarkan pendapat 

d) Hak berpikir, berhati nurani dan beragama 

e) Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai 

f) Hak atas perlindungan kehidupan pribadi 

g) Hak akses informasi yang layak 

h) Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak 

manusiawi atau merendahkan martabat manusia  

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 

a) Bimbingan dan tanggung jawab orang tua 

b) Anak yang terpisah dari orang tua 

c) Reunifikasi 

d) Pemindahan anak secara illegal 

e) Dukungan kesejahteraan bagi anak 

f) Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga memastikan anak 

yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif 

atas tanggungan negara. 

g) Pengangkatan/adopsi anak 

h) Tinjauan penempatan secara berkala 

i) Kekerasan dan penelantaran 

 

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 

a)  Anak penyandang disabilitas 

b) Kesehatan dan layanan kesehatan memastikan setiap anak mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi. 

c) Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan 

d) Standar hidup memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam 

hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan 

menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, 

kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. 

 

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya 

a) Pendidikan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan 
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dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. 

b) Tujuan pendidikan yaitu pendidikan sesuai minat bakat. 

c) Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga  

 

5. Perlindungan Khusus 

a) Anak dalam situasi darurat 

b) Anak yang berhadapan dengan hukum 

c) Anak dalam situasi eksploitasi 

d) Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat memastikan bahwa 

anak - anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin hak nya untuk 

menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya. 

 

2.4 Konsep Pengembangan Ruang Terbuka  Publik Layak Anak 

Menurut Lynch, kota yang ideal adalah kota yang menyediakan berbagai fasilitas 

penghuninya agar tidak sakit termasuk yang dibutuhkan oleh anak-anak. Anak 

memiliki beberapa hak dalam pengembangan Kota Layak Anak. Hak tersebut  

tertera pada klaster Konvensi Hak Anak Indonesia antara lain hak pengisian waktu 

luang dan kegiatan budaya yang difasilitasi pada ruang hijau dan ruang terbuka 

[1]. Berikut merupakan beberapa  fakta tentang taman bermain di ruang publik 

[18] adalah : 

 Taman bermain dibangun oleh pemerintah, perusahaan swasta, maupun 

komunitas masyarakat untuk segera memberikan manfaat yang sebesarnya 

bagi lingkungannya. 

 Taman bermain  publik merupakan fasilitas umum, untuk memasukinya 

tidak dipungut  biaya  (taman bermain di taman kota). 

 Taman bermain yang bersifat bisnis (fasilitas sosial), untuk memasukinya 

dipungut biaya. 

 Taman bermain yang merupakan bagian dari bisnis yang diperuntukkan 

bagi pelanggan perusahaan (misal milik restaurant). 

 Mampu  diakses  dan  diguna kan oleh semua anak-anak termasuk yang 

mempunyai keterbatasan fisik dan mental 
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Pada UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 dan peraturan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat beberapa hak anak 

yang dapat terpenuhi dengan adanya ruang terbuka publik yang layak anak: 

 Anak dapat bertemu dan bermain bersama teman-temannya 

 Anak aman bermain di taman ini 

 Merupakan ruang hijau dan pohon-pohonnya berfungsi membersihkan 

udara 

 Semua orang bisa mengakses taman karena tidak dikenakan biaya masuk 

 Menjadi sarana berkegiatan bersama keluarga (membantu orang tua 

melaksanakan kewajiban orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak) 

2.5 Faktor Taman Layak Anak 

Dalam PERMEN PU No.5 Tahun 2008 menjelaskan bahwa taman kota merupakan 

lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, 

edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat pasal yang berbunyi bahwa setiap anak 

berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak 

yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan bakat dan minat mereka demi 

pengembangan diri. Sehingga melalui taman anak mencoba bersosialisasi, bermain 

peran, menjalin interaksi sosial sehingga anak-anak mendapatkan ruang ekspresi. 

Ruang tersebut  berupa taman layak anak yaitu taman yang menjamin keselamatan, 

keamanan dan kesehatan anak, menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi 

semua anak, menciptakan keharmonisan estetika visual dengan karakter kawasan 

di sekitarnya, memberi kejelasan tentang fungsi peralatan permainan [19].  

Tabel 2.1 Faktor dalam Perancangan Taman Bermain Anak 

Faktor Keterangan 

Kenyamanan Kenyamanan Fisik : Kebebasan dalam penggunaan fasilitas 

bermain, tidak terganggu dalam beraktivitas 

Kenyamanan Psikologis : memiliki rasa aman dari lingkungan 

sekitar, terlindung dari iklim yang mengganggu 
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Faktor Keterangan 

Kemudahan Semua fasilitas permainan dapat dengan mudah digunakan, 

dimengerti dan dijangkau oleh semua anak-anak. Selain itu, 

secara akses  memberikan kemudahan  bergerak  dan  

beraktivitas bagi semua anak-anak. 

Keamanan Bebas terhadap hal-hal yang memungkinkan  terjadinya tindak 

kejahatan ataupun vandalisme. Fisik fasilitas pe.rmainan tidak 

memungkinkan terjadi kecelakaan saat digunakan bermain 

Sumber : Medha Baskara (2011) 

2.6 Indikator Taman Layak Anak 

Menurut WHO indikator adalah tolak ukur yang membantu untuk melihat 

perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Penetapan 

indikator Taman Layak Anak belum memiliki standar resmi sehingga banyak 

penilitan yang mengkaji indikator Taman Layak Anak tersebut. Menurut [20] 

kualitas ruang bermain anak dinilai dengan indikator :  

a. Keamanan 

 Jarak dengan permukiman <  200 m Jarak dengan pusat kegiatan 

lingkungan < 100 m 

 Tidak terdapat tempat- tempat kumpulnya preman dan pihak- pihak yang 

dapat mengancam keamanan disekitar tempat bermain 

 Tidak ada batasan fisik yang membatasi pandangan orang tua ke tempat 

bermain 

 Tidak terdapat kawat- kawat pembatas yang tajam 

 Tidak terdapat lekukan tanah yang terlalu miring 

 Tidak terdapat alat permainan yang membahayakan keselamatan anak  

 Jarak dari lalu lalang kendaraan bermotor > 5 m 

b. Kenyamanan 

 Tidak digunakan untuk parkir kendaraan bermotor 

 Tersedia tempat duduk-duduk  

 Tidak ada sampah yang berserakan  

 Teduh dan banyak pepohonan 

c. Kemudahan 
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 Jauh > 150 m 

 Cukup jauh 75-150 m 

 Dekat < 150 m 

 

Sedangkan menurut [18] Taman Layak anak terbuka untuk umum dengan indikator 

sebagai berikut   : 

a. Keselamatan 

 Lokasi taman  bermain anak memanfaatkan ruang publik yang tidak 

menimbulkan bahaya atau mengancam keselamatan anak-anak. 

 Penempatan lokasi pada area yang seminimal mungkin anak-anak tidak 

mendapatkan gangguan/konflik saat perjalanan mencapai lokasi. 

 Lokasi taman bermain secara fisik terlindungi dengan pagar yang tidak mudah 

di panjat oleh anak-anak. 

 Bahan  pegangan  tangan  tidak bersifat licin dan mudah slip serta berdimensi 

yang memudahkan tangan berpegang secara kuat. 

 Area   pinggir   dan   pojokan harus dibentuk dengan tingkat kelengkungan 

tinggi dan dihindari bentuk yang tajam dan membentuk sudut. 

 Material yang digunakan tidak  mengandung racun  bagi tubuh anak-anak 

seperti bahan pestisida pengawet kayu yang berbahaya baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

 Material pelindung karat pada logam harus mempunyai kekuatan yang tinggi 

sehingga tidak mudah mengelupas dan terhirup yang sangat membahayakan 

kesehatan anak-anak. 

 Akses masuk lokasi bermain anak-anak dibatasi jumlahnya untuk melindungi 

anak- anak   dari   gangguan   fisik dari luar kawasan sehingga kejahatan dapat 

diminimalisir   dan   dikontrol   dengan baik 

 Taman  bermain  anak  harus terlindungi dengan pagar yang secara fisik 

membatasi pergerakan dari dalam maupun dari luar kawasan. 

 

b. Kenyamanan 

 Taman   bermain   tidak   terganggu aktivitas yang terjadi diluar kawasan 
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 Lokasi taman bermain mempunyai iklim mikro yang nyaman dengan 

memanfaatkan area yang ternaungi oleh vegetasi/struktur bangunan. 

 Penetapan lokasi taman bermain memperhatikan keindahan lingkungan 

sekitar sehingga anak-anak merasa nyaman secara visual. 

 Peralatan  permainan  mempunyai bentuk yang mampu mengeksplorasi daya 

imajinasi anak-anak. 

 

c. Kemudahan 

 Lokasi  taman  bermain  mudah dijangkau dengan sarana   aksesibilitas   yang   

baik oleh anak-anak dari semua latar belakang dan kemampuan (termasuk 

anak dengan keterbatasan fisik dan mental) 

 Sistem informasi menuju lokasi dan gerbang taman bermain mudah terlihat 

dan dikenali. 

2.7 Hasil Sintesa Variabel 

Untuk merencanakan Taman Layak Anak, Indonesia belum memiliki standar 

khusus. Tetapi penelitian yang dilakukan terhadap topik yang berkaitan dengan 

Taman Layak Anak telah banyak dilakukan oleh akademisi. Dalam menganalisis 

Taman Layak Anak terdapat beberapa faktor. Faktor merupakan hal yang ikut 

mempengaruhi terjadinya sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia) . Faktor 

tersebut perlu dipahami sebelum menentukan indikator dari tiap-tiap faktor.  

Berdasarkan tujuh sumber penelitian terdahulu terdapat tujuh faktor yang 

digunakan untuk menilai Kota Layak Anak, yaitu : 

Tabel 2.2 Kajian Literatur Faktor Taman Layak Anak 

No Faktor Sumber 

A B C D E F G 

1. Keselamatan  V V V V V V 

2. Kesehatan  V V V V V  

3. Keindahan  V V V V V  

4. Keamanan V V V V V V V 

5. Kenyamanan V V V V V V V 

6. Kemudahan V V V V V V V 
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No Faktor Sumber 

A B C D E F G 

7. Daya Tarik     V   

Sumber : A = Hutapea (2014) 

B=Winda (2014) 

C=Medha Baskara (2011) 

D= Widyawati (2015) 

E=Dimastanto (2007) 

F= Marta Alomo(2002) 

G= Andhika Gayo (2011) 

 

Berdasarkan data diatas faktor yang dipilih harus berdasarkan sehingga terpilihlah 

faktor keamanan,kenyamanan dan kemudahan. Dari faktor tersebut kemudian 

akan dipilih untuk menentukan indikator Kota Layak Anak yang nantinya akan 

menilai faktor-faktor dari Taman Layak Anak .  

Dari hasil kajian faktor layak anak, selanjutnya akan dibahas tentang indikator yang 

melengkapi faktor Taman Layak Anak. Indikator Taman Layak Anak ini nantinya 

akan dijadikan pedoman teknis pada analisis selanjutnya. Kajian literatur ini 

menggunakan tujuh sumber literatur sebagai berikut : 

Tabel 2.3 3 Kajian Literatur Indikator pada Faktor Kemudahan Taman 

Layak Anak 

Indikator Sumber 

A B C D E F G 

Landmark taman bermain mudah terlihat 

dan dikenali  
 V V V   V 

Adanya signage ( sistem informasi 

petunjuk arah) di sekitar lokasi 
 V V V   V 

Lokasi taman mudah dijangkau dengan 

berjalan kaki 

V V V V    V 

Prasarana sirkulasi yang mudah dilalui 

semua anak-anak seperti tidak terdapat 

lekukan tanah yang terlalu miring 

 V V V   V 

Lokasi taman tidak memiliki kesan 

tertutup 

  V     

Desain Peralatan permainan harus 

dengan mudah dimengerti dan digunakan 

oleh semua anak 

 V V V   V 

Peralatan  permainan  mempunyai bentuk 

yang mampu mengeksplorasi daya 

imajinasi anak-anak 

 V  V   V 

Area bermain anak secara desain tidak 

membatasi pandangan orang tua ke 

tempat bermain 

V V V V   V 

Sumber : A= Andhika Gayo (2011) 
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B=Medha Baskara (2011) 

C= Widyawati (2015) 

D=Dimastanto (2007) 

E = Hutapea (2014) 

F=Winda (2014) 

G= Darmawan (2002) 

 

Tabel 2.4 Kajian Literatur Indikator pada Faktor Keamanan Taman Layak 

Anak 

Indikator Sumber 

A B C D E F G 

Jarak taman bermain dengan 

permukiman <  200 m 

V V V   V V 

Jarak taman bermain dengan pusat 

kegiatan lingkungan < 100 m 

V V    V V 

Jarak taman bermain dari lalu lalang 

kendaraan bermotor > 5 m 

V      V 

Akses masuk lokasi bermain anak-anak 

dibatasi jumlahnya sehingga kejahatan 

dapat diminimalisir   dan   dikontrol   

dengan baik 

 V      

Pada area bermain tidak terdapat tempat- 

tempat kumpulnya preman dan pihak- 

pihak yang dapat mengancam 

keamanan. 

V  V   V V 

Material yang digunakan pada peralatan  

permainan  tidak mengandung racun 

seperti bahan pengawet kayu 

 V    V V 

Material pelindung karat pada logam 

peralatan  permainan  harus mempunyai 

kekuatan yang tinggi serta tidak mudah 

mengelupas dan terhirup sehingga 

sangat membahayakan kesehatan dan 

keselamatan anak-anak 

 V    V V 

Bahan  pegangan  tangan pada peralatan  

permainan  tidak bersifat licin dan 

mudah slip serta berdimensi yang 

memudahkan tangan berpegang secara 

kuat. 

 V    V V 

Pagar sekeliling taman tidak terdapat 

kawat- kawat pembatas yang tajam 

V V V V  V V 

Pagar tidak mudah di panjat oleh anak-

anak. 

 V V V  V V 

Tersedianya  fasilitas  berlindung saat 

terjadi kondisi hujan dan gangguan alam 

lainnya 

 V  V  V  

Tersedianya lampu taman   V     

Fasilitas bermain anak didasari zonasi 

aktivitas bermain aktif-pasif,  kelompok 

umur dan jenis per mainan.Pemisahan 

diperlukan untuk memastikan tidak 

 V  V  V V 
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Indikator Sumber 

A B C D E F G 

saling terganggunya antar kegiatan 

bermain. 

Fasilitas-fasilitas permainan didasari 

pergerakan yang meminimalkan 

terjadinya terjepit atau benturan antara 

anak dengan peralatan permainan yang 

bergerak (misal ayunan, jungkat-jungkit 

dan lainnya). 

 V  V  V V 

Fasilitas bermain anak pada area   pinggir   

dan   pojokan dihindari berbentuk yang 

tajam. 

 V  V  V V 

Sumber : A= Andhika Gayo (2011) 

B=Medha Baskara (2011) 

C= Widyawati (2015) 

D=Dimastanto (2007) 

E = Hutapea (2014) 

F=Winda (2014) 

G= Darmawan (2002) 

 

Tabel 2.5 Kajian Literatur Indikator pada Faktor Kenyamanan Taman 

Layak Anak 

Indikator Sumber 

A B C D E F G 

Penetapan lokasi taman bermain 

memperhatikan keindahan lingkungan 

sekitar sehingga anak-anak merasa 

nyaman secara visual 

 V V V  V  

Fasilitas bermain anak memiliki tekstur 

material halus yang bersentuhan 

langsung dengan kulit. 

 V    V V 

Tersedia tempat sampah di setiap 

zona 

V V  V  V  

Tersedianya fasilitas parkir kendaraan 

bermotor 
V V  V    

Tersedianya fasilitas Musholah  V  V  V  

Tersedianya fasilitas toilet  V  V  V  

Tersedianya fasilitas rest area yang 

dapat  digunakan untuk beristirahat 

setelah bermain maupun area tunggu 

bagi orang tua dan pendamping 

lainnya. 

V V  V  V  

Tercipta kesatuan estetika dengan 

fasilitas bermain lainnya. 
V V  V  V V 

Taman bermain mempunyai iklim yang 

nyaman dan teduh  dengan vegetasi 
V V V V  V V 

Sumber : A= Andhika Gayo (2011) 

B=Medha Baskara (2011) 

C= Widyawati (2015) 
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D=Dimastanto (2007) 

E = Hutapea (2014) 

F=Winda (2014) 

G= Darmawan (2002) 

Dari analisis sintesa diatas maka terpilihlah indikator yang akan menjadi bahasan 

selanjutnya. Indikator terpilih berdasarkan kajian dari 7 sumber, dimana terdapat 

minimal 3 sumber memuat indikator  sebagai berikut : 

Tabel 2.6 Sintesa Indikator Taman Layak Anak Pada Faktor Kemudahan 

No. 

 

Indikator 

1 Landmark taman bermain mudah terlihat dan dikenali  

2 Adanya signage ( sistem informasi petunjuk arah) di sekitar lokasi 

3 Lokasi taman mudah dijangkau dengan berjalan kaki 

4 Prasarana sirkulasi yang mudah dilalui semua anak-anak seperti tidak 

terdapat lekukan tanah yang terlalu miring 

5 Desain Peralatan permainan mudah dimengerti dan digunakan oleh semua 

anak 

6 Peralatan  permainan  mempunyai bentuk yang mampu mengeksplorasi 

tumbuh kembang anak-anak 

7 Area bermain anak secara desain tidak membatasi pandangan orang tua 

ke tempat bermain 

Sumber :  Andhika Gayo (2011), Medha Baskara (2011), Widyawati (2015), Dimastanto (2007), 

Hutapea (2014), Winda (2014), Darmawan (2002) 

 

 

Tabel 2.7 Sintesa Indikator Taman Layak Anak Pada Faktor Keamanan 

No Indikator 

1 Jarak taman bermain dengan permukiman <  200 m 

2 Jarak taman bermain dengan pusat kegiatan lingkungan < 100 m 

3 Pada area bermain tidak terdapat tempat- tempat kumpulnya preman 

dan pihak- pihak yang dapat mengancam keamanan. 

4 Material yang digunakan pada peralatan  permainan  tidak 

mengandung racun seperti bahan pengawet kayu 

5 Material pelindung karat pada logam peralatan  permainan  

mempunyai kekuatan yang tinggi serta tidak mudah mengelupas dan 

terhirup sehingga sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan 

anak-anak 

6 Bahan  pegangan  tangan pada peralatan  permainan  tidak bersifat 

licin dan mudah slip serta berdimensi yang memudahkan tangan 

berpegang secara kuat. 

7 Pagar sekeliling taman tidak terdapat kawat- kawat pembatas yang 

tajam 

8 Pagar tidak mudah di panjat oleh anak-anak. 
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No Indikator 

9 Tersedianya  fasilitas  berlindung saat terjadi kondisi hujan dan 

gangguan alam lainnya 

10 Fasilitas bermain anak didasari zonasi aktivitas bermain aktif-pasif, 

kelompok umur dan jenis per mainan.Pemisahan diperlukan untuk 

memastikan tidak saling terganggunya antar kegiatan bermain 

11 Fasilitas-fasilitas permainan didasari pergerakan yang meminimalkan 

terjadi benturan atau terjepit antara anak dengan peralatan permainan 

yang bergerak (misal ayunan, jungkat-jungkit dan lainnya). 

12 Fasilitas bermain anak pada area   pinggir   dan   pojokan dihindari 

berbentuk yang tajam. 
 

 

 

 

Tabel 2.8 Sintesa Indikator Taman Layak Anak Pada Faktor Kenyamanan 

No. Indikator 

1 Penetapan lokasi taman bermain memperhatikan keindahan lingkungan 

sekitar sehingga anak-anak merasa nyaman secara visual 

2 Fasilitas bermain anak memiliki tekstur material halus yang 

bersentuhan langsung dengan kulit. 

3 Tersedia tempat sampah di setiap zona 

4 Tersedianya fasilitas parkir kendaraan bermotor 

5 Tersedianya fasilitas Musholah 

6 Tersedianya fasilitas toilet 

7 Tersedianya fasilitas rest area yang dapat  digunakan untuk 

beristirahat setelah bermain maupun area tunggu bagi orang tua dan 

pendamping lainnya. 

8 Tercipta kesatuan estetika dengan fasilitas bermain lainnya. 

9 Taman bermain mempunyai iklim yang nyaman dan teduh  dengan 

vegetasi 

Sumber :  Andhika Gayo (2011), Medha Baskara (2011), Widyawati (2015), Dimastanto (2007), 

Hutapea (2014), Winda (2014), Darmawan (2002) 

 

Dimana dalam penilaian pengunjung taman terhadap kinerja Taman kalpataru  

indikator  diatas tertulis untuk memperoleh informasi dari responden. Berkaitan 

dengan hal ini maka digunakan pendekatan. Pembagian skala likert untuk 

menentukan persepsi pengunjung terhadap Taman Kalpataru sebagai Taman Layak 

Anak dinilai dengan yaitu sangat tidak puas, tidak puas, cukup puas, puas dan 

sangat puas [21].  Pembagian skala kondisi taman ditandai dengan satu sampai lima. 

 

Sumber :  Andhika Gayo (2011), Medha Baskara (2011), Widyawati (2015), Dimastanto 

(2007), Hutapea (2014), Winda (2014), Darmawan (2002) 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 


