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Abstract

Comfort guarantees are often seen as a problem for users of public open spaces,

especially children. Convenience is an indicator of the level of habitability of a

public space. Along with the development of the city, the value of comfort is

something that allegedly shows the character of the city. The character of the city

is an assessment of what is felt by users (children) who carry out activities in space.

Therefore, more attention is needed to the design factors that children need to

support their activities. For this reason, an in-depth study of the concept of space

comfort values is needed from the point of view of children in Kotabumi District.

The methodology in this study uses qualitative inductive analysis with a naturalistic

approach. From the analysis, it can be seen that the value of space comfort that is

formed from the point of view of children is formed from: 1) Values instilled by

parents; 2) Activities carried out by children; and 3) Child social interactions. The

concept of the value of space comfort gives birth to criteria for a comfortable space

for children. The criteria are among others: 1) Space that has a location not far

from the child's residence; 2) Spaces that have ample space and cool conditions

so that children can freely do activities, such as playing and learning; 3) Space that

can accommodate for each age group of children; 4) Space that can be enjoyed

by children without being charged (free); and 5) Spaces consisting of various kinds

of games according to the child's age group. Based on this, it is expected that there

will be an effort to consider the government in the process of optimizing Taman

Sahabat as a public open space for children by considering the criteria of

comfortable space according to children in Kotabumi District.
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Abstrak

Jaminan kenyamanan sering dinilai menjadi sebuah masalah bagi pengguna

ruang terbuka publik khususnya anak-anak. Kenyamanan menjadi indikator tingkat

kelayakhunian sebuah ruang publik. Seiring berkembangnya kota, nilai

kenyamanan merupakan hal yang disinyalir menunjukkan karakter kota. Karakter

kota tersebut merupakan penilaian dari apa yang dirasakan oleh pengguna (anak-

anak) yang melakukan aktivitas dalam ruang. Oleh sebab itu, diperlunya perhatian

lebih terhadap faktor-faktor perancangan yang dibutuhkan anak-anak dalam

mendukung aktivitasnya. Untuk itu diperlukan kajian secara mendalam mengenai

konsep nilai kenyamanan ruang dari sudut pandang anak-anak yang berada di

Kecamatan Kotabumi. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan analisis

induktif kualitatif dengan pendekatan naturalistik.  Dari analisis, dapat diketahui

bahwa nilai kenyamanan ruang yang terbentuk dari sudut pandang anak-anak

dibentuk dari: 1) Nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua; 2) Kegiatan-kegiatan

yang dilakukan oleh anak-anak; serta 3) Interaksi sosial anak. Konsep nilai

kenyamanan ruang tersebut melahirkan kriteria-kriteria ruang yang nyaman bagi

anak-anak. Kriteria-kriteria tersebut diataranya: 1) Ruang yang memiliki lokasi

tidak jauh dari tempat tinggal anak; 2) Ruang yang memiliki space yang cukup luas

serta kondisi yang sejuk sehingga anak-anak dapat bebas melakukan kegiatan,

seperti bermain dan belajar; 3) Ruang yang dapat mengakomodasi untuk tiap

kelompok umur anak-anak; 4) Ruang yang dapat dinikmati oleh anak-anak tanpa

dikenai biaya (free); serta 5) Ruang yang terdiri dari berbagai macam permainan

sesuai dengan kelompok usia anak. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan adanya

upaya pertimbangan pemerintah dalam proses optimalisasi Taman Sahabat

sebagai ruang terbuka publik untuk anak-anak dengan mempertimbangkan

kriteria-kriteria ruang yang nyaman menurut anak-anak di Kecamatan Kotabumi.

Kata Kunci : Nilai Kenyamanan Ruang, Kriteria Ruang Nyaman, Anak-Anak,

Ruang Terbuka Publik di Kecamatan Kotabumi.



PENDAHULUAN
Keberadaan ruang publik

dalam suatu kota menjadi salah satu

indikator kualitas hidup masyarakat

(anak-anak usia 9-14 tahun)

didalamnya serta menjadi salah satu

solusi permasalahan perkotaan

terkait masalah aspek sosial dan

lingkungan. Ruang menjadi wadah

yang dapat menampung seluruh

aktivitas masyarakat dan menambah

citra sebuah kawasan (Banapon,

2018). Keberadaan aktivitas pada

ruang dapat menjadi indikator

kualitas ruang publik perkotaan

(Gehl, 1987). Keberadaan ruang

publik tidak dapat berdiri sendiri. Hal

ini menjelaskan bahwa keberadaan

ruang publik perlu dirancang

sedemikian rupa sehingga memberi

atraksi dan manfaat untuk anak-anak

yang menggunakannya. Hal ini

disebabkan ruang publik termasuk

bagian dari konteks perancangan

kota (Shirvani, 1985).

Keterbatasan lahan

perkotaan secara tidak langsung

membuat pemerintah harus

memperhatikan aspek lingkungan

dengan menyediakan ruang terbuka

publik supaya anak-anak dapat

mengembangkan diri sesuai dengan

1 Veitch et.al (2006) dalam Rahmiati et.al (2018).
Identifikasi Penerapan Konsep Ruang Publik Terbuka
Ramah Anak (RPTRA) pada Taman Kambang Iwak

kebutuhan sesungguhnya.

Kebutuhan ruang publik untuk

sosialisasi anak menjadi satu

masalah di lingkungan perkotaan.

Saat ini keberadaan ruang terbuka di

lingkungan perkotaan semakin

sedikit karena lebih banyak

dimanfaatkan untuk kepentingan

perdagangan dan jasa serta

bangunan-bangunan lainnya.Kondisi

ini menyebabkan anak-anak terpaksa

harus memanfaatkan ruang lain

untuk beraktivitas seperti memakai

tepi jalan atau gang untuk bermain

sepeda, menggunakan tepi rel kereta

api untuk bermain layang-layang dan

lain sebagainya

Lemahnya perhatian

terhadap ruang publik memberikan

dampak pada penurunan intensitas

pengalaman anak di ruang terbuka

perkotaan, tren reaksi (leisure trend)

anak berubah dari aktivitas di luar

ruangan menjadi aktivitas pasif

dilengkapi gadget di dalam ruangan1.

Anak-anak yang terpapar gadget dan

televisi secara terus menerus terbukti

mengalami miskonsepsi (rasa tidak

suka dan takut terhadap alam) serta

perkembangan kognitif dan

kemampuan berbahasa yang negatif.

Sedangkan anak-anak yang memiliki

Palembang. Identifikasi Penerapan Konsep Ruang Publik
Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada Taman Kambang
Iwak Palembang. Jurnal Arsitektur, Bangunan, &
Lingkungan. 18 (1), hal 29-42.
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akses lebih dekat dengan alam serta

melakukan aktivitas sehari-hari di

luar ruangan memiliki level stress

yang lebih rendah. Kontak anak

dengan alam secara langsung selain

terbukti menurunkan level stress dan

meningkatkan kemampuan kognitif,

juga mampu menurunkan

keikutsertaan anak dalam aktivitas

negatif dan amoral di masyarakat2.

Dalam penggunaan ruang

publik, jaminan kenyamanan sering

dinilai menjadi sebuah masalah bagi

penggunanya. Kenyamanan menjadi

indikator tingkat kelayakhunian

sebuah ruang publik. Karena

kenyamanan berkaitan dengan

kualitas hidup masyarakat. Seiring

berkembangnya kota, nilai

kenyamanan merupakan hal yang

disinyalir menunjukkan karakter kota.

Karakter kota tersebut merupakan

penilaian dari apa yang dirasakan

oleh anak-anak yang melakukan

aktivitas dalam ruang ini

menunjukkan adanya kenyamanan

yang dibentuk dalam ruang.

Untuk membentuk karakter

kota yang baik, Kabupaten Lampung

Utara membangun sebuah ruang

publik yang diperuntukkan untuk

anak-anak. Hal ini tertuang dalam

2 Matsuoka (2010) dalam Rahmiati et.al (2018).
Identifikasi Penerapan Konsep Ruang Publik Terbuka
Ramah Anak (RPTRA) pada Taman Kambang Iwak
Palembang. Identifikasi Penerapan Konsep Ruang Publik

Dokumen Masterplan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten

Lampung Utara. Ruang publik ini

dibangun di wilayah perkotaan

Kabupaten Lampung Utara, tepatnya

di Kecamatan Kotabumi. Ruang

publik ini digunakaan oleh

masyarakat Kabupaten Lampung

Utara sebagai tempat untuk

berekreasi. Namun, adanya ruang

publik yang diperuntukkan untuk

anak-anak menimbulkan beberapa

permasalahan, diantaranya kondisi

ruang publik yang sepi dari

kunjungan anak-anak serta

banyaknya pedagang kaki lima yang

memenuhi sekitar ruang publik

tersebut. Kondisi tersebut

menimbulkan berbagai pertanyaan,

apakah ruang publik tersebut tidak

dapat memberikan kenyamanan

kepada anak dalam beraktivitas

sehingga anak-anak enggan untuk

menggunakan ruang publik tersebut

sebagai ruang untuk anak-anak

berkegiatan.

Oleh sebab itu, diperlunya

perhatian lebih terhadap faktor-faktor

perancangan yang dibutuhkan anak-

anak dalam mendukung aktivitasnya.

Untuk itu diperlukan kajian secara

mendalam mengenai konsep nilai

Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada Taman Kambang
Iwak Palembang. Jurnal Arsitektur, Bangunan, &
Lingkungan. 18 (1), hal 29-42.



5

kenyamanan ruang dari sudut

pandang anak-anak yang berada di

Kecamatan Kotabumi. Kajian

tersebut dilakukan untuk mengetahui

konsep nilai kenyamanan ruang dari

sudut pandang anak-anak sebagai

salah satu indikator perancangan

ruang publik untuk anak khususnya

untuk wilayah Kabupaten Lampung

Utara, tepatnya di Kecamatan

Kotabumi.

Berdasarkan uraian diatas,

mendorong peneliti untuk melakukan

penelitian mengenai “Konsep Nilai

Kenyamanan Ruang dari Sudut

Pandang Anak-Anak di Kecamatan

Kotabumi”.

METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di

Kecamatan Kotabumi, Kabupaten

Lampung Utara. Kecamatan

Kotabumi merupakan ibu kota

Kabupaten Lampung Utara.

Kecamatan Kotabumi memiliki luas

wilayah sebesar 59,11 Km2

merupakan 2.17% dari wilayah total

Kabupaten Lampung Utara. Secara

administratif, wilayah Kabupaten

Lampung Utara disebelah Utara

berbatasan dengan Kecamatan

Sungkai Jaya, sebelah Selatan

berbatasan dengan Kecamatan

Kotabumi Selatan, sebelah Barat

berbatasan dengan Kecamatan

Abung Barat dan Kecamatan Abung

Kunang, dana sebelah Timur

berbatasan dengan Kecamatan

Kotabumi Utara. Penelitian ini

dilakukan pada bulan November

2019- Juni 2020.

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Gambar 1. Peta Administrasi
Kecamatan Kotabumi

Pendekatan dan Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan

pendekatan penelitian naturalistik

(Lincoln dan Guba, 1985). Dimana

penelitian ini dilakukan dengan

mengamati pola tingkah laku anak-

anak secara natural, yang bertujuan

untuk memahami bahasa dan

tafsiran mereka tentang dunia

sekitarnya, mendekati atau

berinteraksi dengan anak-anak yang

berhubungan dengan fokus

penelitian dengan tujuan mencoba

memahami, menggali pandangan

dan pengalaman mereka, serta

melakukan kajian terhadap perilaku

anak-anak di dalam ruang yang

bertujuan untuk mendapat informasi
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atau data mengenai nilai

kenyamanan ruang dari sudut

pandang anak-anak.

Sedangkan metode

penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode

penelitian induktif-kualitatif.

Penelitian induktif merupakan

penelitian yang berangkat dari

peristiwa dilapangan yang kemudian

dianalisis menjadi suatu konsep

hingga teori baru. Penelitian induktif

bersifat kualitatif, dimana penelitian

ini  bertujuan  untuk  menemukan nilai

kenyamanan ruang dari sudut

pandang anak-anak. Penelitian

kualitatif dilaksanakan untuk

membangun pengetahuan melalui

pemahaman dan penemuan.

Metode Koleksi Data
Metode koleksi data

merupakan metode yang digunakan

untuk mengumpulkan data-data dan

informasi yang dibutuhkan. Pada

umumnya metode koleksi data

terbagi dalam tiga tahapan yaitu,

grand tour, debriefing, dan mini tour.

Data-data yang akan dikumpulkan

berupa data kualitatif yang diperoleh

melalui pengamatan langsung

dilapangan melalui wawancara,

observasi, dan dokumentasi.

Metode Analisis Data
Metode analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini ada

tiga tahap, yaitu: 1) Analisis Induksi

yang terdiri dari induksi empirikal dan

induksi intensional; 2) in-member

check; dan 3) eksternal audit.

Analisis dalam penelitian ini terikat

pada kepercayaan dasar peneliti

naturalistik berupa temuan dan

lingkup subtansi penelitian berfokus

pada yang indrawi dan penyebabnya

sampai pada tujuan/makna (Lincoln

dan Guba, 1985).

Untuk memenuhi syarat

penelitian naturalistik, proses dan

hasil akhir penelitian harus

memenuhi tiga kriteria

trutstworthiness penelitian

naturalistik (Lincoln dan Guba, 1985).

Ketiga kriteria tersebut meliputi,

kredibilitas, dependabilitas, dan

konfirmabilitas. Kriteria kredibilitas,

dependabilitas, dan konfirmabilitas

dipenuhi pada saat proses koleksi

data dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis induksi dalam

penelitian ini terdiri dari dua tahap

yaitu induksi empirikal dan induksi

intensional (Lincoln dan Guba, 1985).

Proses induksi empirikal dilakukan

dengan mengelompokkan unit-unit

informasi menjadi tema-tema. Proses



7

induksi empirikal dalam penelitian ini

menghasilkan 24 tema empiris.

Tema-tema tersebut diantaranya,

yaitu: 1) Ruang Bermain; 2) Cara

Bermain; 3) Jenis Permainan Anak;

4) Alasan Anak Keluar Rumah; 5)

Waktu Anak Keluar Rumah; 6)

Kegiatan Anak Sehari-hari; 7)

Kegiatan Anak Mingguan; 8)

Kegiatan Anak Bulanan; 9) Ruang

Belajar; 10) Cara Belajar; 11) Ruang

Digital; 12) Sosok Orang Tidak

Dikenal; 13) Ruang Sekolah; 14) Nilai

Kenyamanan Ruang; 15) Komponen

Ruang Taman Sahabat; 16) Tempat

Pengajian Anak; 17) Pembagian

Ruang; 18) Fungsi Ruang; 19)

Taman Sahabat dalam Sudut

Pandang Anak-Anak; 20) Cara Anak-

Anak Memandang Taman Sahabat;

21) Anak Laki-Laki dalam Ruang; 22)

Anak Perempuan dalam Ruang; 23)

Ikatan Orang Tua dengan Anak; 24)

Pandangan Anak Terhadap Wabah

Menular. 24 tema yang dihasilkan

dari tahap induksi empirikal ini

merupakan hasil dari perkembangan

unit-unit informasi yang didapatkan

pada saat melakukan grand tour,

debrifieng dan mini tour. Tema

empiris ini berkembang dari tema

yang semula berjumlah 12 tema yang

kemudian berkembang menjadi 14

tema, selanjutnya berkembang

kembali menjadi 17 tema, dan

akhirnya menjadi 24 tema.

Induksi intensional dalam

penelitian ini ada dua tahap yaitu: 1)

induksi tema menjadi sub-konsep;

dan 2) induksi sub-konsep menjadi

konsep. Induksi intensional tahap 1

mereduksi 24 (Tujuh Belas) tema

menjadi 7(Tujuh) sub-konsep. Tujuh

sub-konsep hasil induksi intensional

tahap pertama adalah: 1) Orang Tua

Sebagai Awal Terbentuknya Sudut

Pandang Anak Terhadap Ruang; 2)

Pandangan Anak Terhadap Fungsi

Ruang; 3) Perbedaan Ruang

Memberikan Bentuk Pendidikan

Yang Berbeda; 4) Profil Ruang

sebagai Awal Terbentuknya Pilihan

Kegiatan Anak; 5) Pilihan Kegiatan

dan Gender Berpengaruh Terhadap

Respon Anak; 6) Ruang Sebagai

Wadah Interaksi Sosial Anak-Anak;

7) Taman Sahabat Sebagai Bentuk

Perwujudan Ruang Bermain Untuk

Anak-Anak.

Bagan induksi intensional

tahap pertama yang menginduksi

tema menjadi sub-konsep dapat

dilihat pada gambar 4.1 sedangkan

gambar 4.2 memuat koding dari tema

menjadi sub konsep.
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Sumber: Analisis, 2020
Gambar 2. Bagan Induksi Tema

menjadi Sub-konsep

Ketujuh sub-konsep yang

dihasilkan dari tahap induksi

intensional tahap I sebelumnya,

direduksi pada tahap induksi

intensional tahap II dan

menghasilkan satu konsep, yaitu:

“Konsep Nilai Kenyamanan
Ruang Menurut Anak-Anak

Dipengaruhi Oleh Kegiatan Yang
Pernah Dilakukan, Interaksi Sosial

Anak, dan Nilai-Nilai Yang
Ditanamkan oleh Orang Tua”

Sumber: Analisis, 2020
Gambar 3.  Bagan Induksi Sub-

konsep menjadi konsep

Konsep ini menggambarkan

bahwa dalam berinteraksi dan

berkegiatan anak-anak memiliki

batasan-batasan ruang masing-

masing. Batasan-batasan ini muncul

karena setiap ruang memiliki suatu

fungsi yang dapat membuat nyaman.

Nilai kenyamanan yang dimaksud

dibentuk dari 1) kegiatan yang

pernah dilakukan oleh anak-anak; 2)

interaksi sosial anak; dan 3) nilai-nilai

yang ditanamkan oleh orang tua.

Secara tidak sadar, anak-

anak memiliki batasan-batasan ruang

dalam menentukan pilihan kegiatan.

Batasan-batasan ruang ini timbul dari

pembagian ruang anak menurut

bentuk ruang yang memiliki fungsi-

fungsi tertentu, sehingga anak-anak

dapat melakukan kegiatan seperti

berinteraksi dengan teman-temannya

dalam beberapa jenis ruang.

Batasan-batasan ruang tersebut

tergambar dalam gambar dibawah

ini.

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Gambar 4. Abstrak Pelapisan
Ruang dalam Perspektif Anak

Nilai kenyamanan ruang

memiliki arti yang berbeda dalam

setiap sudut pandang manusia

termasuk didalamnya anak-anak.
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Dalam berinteraksi dan berkegiatan,

anak-anak memiliki batasan-batasan

ruang tertentu. Batasan-batasan

ruang ini muncul karena setiap ruang

memiliki fungsi yang berbeda yang

melahirkan konsep nilai kenyamanan

ruang dari sudut pandang anak-anak.

Pembentukan konsep nilai

kenyamanan ruang tersebut

melahirkan kriteria-kriteria ruang

yang nyaman dari sudut pandang

anak-anak. kriteria-kriteria tersebut

diantaranya:

1. Ruang yang memiliki lokasi tidak

jauh dari tempat tinggal anak;

2. Ruang yang memiliki space

cukup luas serta kondisi yang

sejuk sehingga anak-anak dapat

bebas melakukan kegiatan,

seperti bermain dan belajar;

3. Ruang yang dapat

mengakomodasi untuk tiap

kelompok umur anak-anak;

4. Ruang yang dapat dinikmati oleh

anak-anak tanpa dikenai biaya

(free); serta

5. Ruang yang terdiri dari berbagai

macam permainan sesuai

dengan kelompok usia anak.

Kriteria-kriteria tersebut

dapat menjadi sebuah pertimbangan

bagi pemerintah dan lembaga terkait

dalam merancang ruang publik

ramah anak. Perancangan ruang

publik tersebut menjadi sangat

penting, mengingat dalam

mengembangkan rencana kota

inklusif terutama dalam penyediaan

ruang publik untuk anak-anak belum

tersedianya kriteria-kriteria dan

standarisasi khusus dalam

rancangan ruang publik tersebut.

Sehingga elemen-elemen

pendukung dalam ruang publik dinilai

tidak memberikan kenyamanan bagi

penggunanya. Jaminan kenyamanan

sangat penting diperhatikan dalam

proses perancangan sebuah ruang.

Ruang menjadi wadah atau tempat

untuk anak-anak melakukan

kegiatan. Dengan menerapkan

kriteria-kriteria ruang yang nyaman

dari sudut pandang anak-anak, maka

kenyamanan ruang yang diharapkan

anak-anak akan terbentuk. Sehingga

mendukung proses tumbuh kembang

anak sebagai  generasi penerus

bangsa.

KESIMPULAN
Penelitian ini dilakukan

untuk mengetahui konsep nilai

kenyamanan ruang dari sudut

pandang anak-anak di Kecamatan

Kotabumi. Berdasarkan hasil  analisis

data kualitatif dengan menggunakan

metode analisis induktif-naturalistik,

penelitian ini menunjukkan bahwa

anak-anak memiliki nilai pandangan

tersendiri mengenai ruang yang
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nyaman untuk anak-anak melakukan

kegiatan. Kenyamanan ruang

menjadi suatu hal yang sangat

penting dalam anak-anak melakukan

kegiatan. Kenyamanan ruang yang

terbentuk dari sudut pandang anak-

anak dibentuk dari: 1) Nilai-nilai yang

ditanamkan oleh orang tua; 2)

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan

oleh anak-anak; serta 3) Interaksi

sosial anak. Oleh karena itu, upaya

perwujudan ruang ramah anak di

Kabupaten Lampung Utara

selayaknya mempertimbangkan

sudut pandang anak-anak terhadap

nilai kenyamanan ruang. Sehingga

menjamin keberlanjutan

implementasi ruang ramah anak

serta menjamin keberlanjutan hak-

hak anak akan ruang.

Konsep nilai kenyamanan

ruang yang terbentuk dari sudut

pandang anak-anak melahirkan

kriteria-kriteria ruang yang nyaman

bagi anak-anak. Kriteria-kriteria

tersebut diataranya: 1) Ruang yang

memiliki lokasi tidak jauh dari tempat

tinggal anak; 2) Ruang yang memiliki

space yang cukup luas serta kondisi

yang sejuk sehingga anak-anak

dapat bebas melakukan kegiatan,

seperti bermain dan belajar; 3)

Ruang yang dapat mengakomodasi

untuk tiap kelompok umur anak-anak;

4) Ruang yang dapat dinikmati oleh

anak-anak tanpa dikenai biaya (free);

serta 5) Ruang yang terdiri dari

berbagai macam permainan sesuai

dengan kelompok usia anak.

REKOMENDASI
Hasil dari penelitian yang dilakukan

diharapkan dapat dijadikan bahan

pertimbangan pemerintah dalam

proses optimalisasi Taman Sahabat

sebagai ruang terbuka publik untuk

anak-anak dengan

mempertimbangkan kriteria-kriteria

ruang yang nyaman menurut anak-

anak di Kecamatan Kotabumi. Upaya

yang dapat diterapkan pemerintah

dalam proses optimalisasi Taman

Sahabat yaitu dengan cara

memberikan filter/batasan-batasan

antara komponen ruang Taman

Sahabat sehingga anak-anak dapat

nyaman melakukan aktivitas,

memberikan akses free (tidak

membayar) kepada anak-anak untuk

dapat menggunakan semua

permainan yang ada di Taman

Sahabat, penambahan beberapa

jenis permainan yang sesuai untuk

setiap kelompok usia anak, serta

pengaturan PKL-PKL yang berada di

Taman Sahabat sehingga tidak

mengganggu aktivitas anak-anak di

Taman Sahabat. Selain penting bagi

terwujudnya implementasi

Kabupaten/Kota Layak Anak juga
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bernilai khusus bagi anak-anak.

perubahan yang tanpa perhitungan

pada komponen ruang Taman

Sahabat tidak hanya akan merusak

Taman Sahabat, melainkan juga

menghapus hak-hak anak untuk

mendapatkan ruang yang nyaman.
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