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ABSTRAK
MUSEUM PERMAINAN TRADISIONAL ANAK JAWA DI SEMARANG

(Pendekatan Desain Arsitektur Vernakular)
Oleh : Hanif Amrullah

Dosen Pembimbing : Ir. Eko Budi Santoso, M.T., ; Teguh Prihanto, S.T, M.T.
Prodi S1 Teknik Arsitektur , Fakultas Teknik UNNES

Semarang adalah Ibu Kota Jawa Tengah yang semestinya banyak kita jumpai tentang 
kebudayaan Jawa yang kental di Kota ini. Di era sekarang ini anak kecil sudah tidak tahu 
lagi tentang budaya Jawa dikarenakan mereka sudah tidak melihat dan menjumpai 
kebudayaan Jawa. Mereka tidak mengetahui permainan tradisional Jawa itu apa saja. 
Mereka lebih mengenal budaya-budaya asing yang bahkan belum tersaring apakah cocok 
dengan budaya di Indonesia tepatnya di Jawa. Padahal dari negara-negara asih ingin 
mencuri budaya-budaya Indonesia yang beranekaragam dan mengklaim budaya tersebut 
milik mereka. Untuk itu direncanakan Museum Permainan Tradisonal Anak Jawa di 
Semarang sebagai fasilitas yang mengajarkan permainan tradisional jawa, cara 
memainkannya, alat-alat permainan tradisional yang dipamerkan. Museum Permainan 
Tradisional Anak Jawa terletak di Kota Semarang Tepatnya di jalan Raya Ngaliyan yang 
menuju ke arah BSB. Perancangan Museum Permainan Tradisional Anak Jawa dengan 
pendekatan Arsitektur Vernakular menggunakan metode yang meliputi: deskriptif (data 
faktual kawasan),  studi literatur, studi kasus, analisis, sintesis dan simpulan (rumusan 
pendekatan dan konsep). Prinsip perancangan Museum Permainan Tradisional Anak Jawa 
adalah tahap perancangan awal yang berusaha memadukan antara fasilitas standar 
Museum Permainan Tradisional Anak Jawa dengan kondisi dan lokasi Museum Permainan 
Tradisional Anak Jawa. Perencanaan Museum Permainan Tradisional Anak Jawa 
menggunakan beberapa pendekatan yang terkait site di kawasan Kota Semarang, antara 
lain: (1) pendekatan pemilihan site; (2) pendekatan  zoning; (3) pendekatan analisis site; 
(4) pendekatan Arsitektur Vernakular; (5) pendekatan bentuk; (6) pendekatan sistem 
penghawaan, dan (7) pendekatan sistem pencahayaan. Di dalam pendekatan pemilihan 
lokasi harus memenuhi kriteria lokasi, yang meliputi: tata guna lahan, view, aksesibilitas/
pencapaian dan infrastruktur. Zoning tapak terbagi menjadi area publik, semi publik, privat 
dan service. Analisis tapak meliputi: analisis view, analisis klimatologi, analisis kebisingan, 
analisis topografi, dan analisis pencapaian/ aksesibilitas. Pada pendekatan Arsitektur 
Vernakular meliputi aspek: matahari, angin, view dan orientasi, sirkulasi, kebisingan dan 
vegetasi. Sedangkan pendekatan bentuk/ gubahan massa lebih mengarah kepada 
implementasi dari output pendekatan Arsitektur Vernakulkar. Pendekatan sistem 
penghawaaaan dan pencahayaan sebagai bentuk implementasi utilitas bangunan untuk 
kenyamanan dan efisiensi energi. Arsitektur vernakular dapat diterapkan pada bentuk 
bangunan , organisasi ruang maupun fasade bangunan agar mengimpletasikan bangunan 
Tradisional Jawa serta bangunan modern.

Kata kunci : Museum, Permainan Tradisional Jawa, Arsitektur Vernakular
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG
Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki yang namanya permainan 

tradisional. Tidak terkecuali di Pulau Jawa. Pulau yang tidak begitu besar akan 

tetapi memiliki jumlah penduduk terbesar. Permainan tradisional merupakan 

permainan yang sangat asyik dimainkan. Di dalam permainan tradisional memuat 

banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik. 

Permainan yang belum tersentuh oleh perkembangan teknologi dan 

perkembangan zaman ini sudah jarang kita jumpai, bahkan sampai ke pelosok-

pelosok desa. Meskipun ada, paling hanya beberapa anak yang memainkannya. 

Sekarang permainan tradisional seperti itu sudah digeser oleh canggihnya 

teknologi. Teknologi gadget mengalahkan permainan-permainan tersebut. Anak-

anak zaman sekarang lebih memilih memainkan permainan dari gadget mereka 

karena dirasa lebih praktis.

Seiring berkembangnya zaman dan semakin majunya teknologi, anak-anak 

zaman sekarang menjadi tidak paham akan adanya permainan tradisional, salah 

satu contohnya permainan tradisional Jawa. Berdasarkan isu tersebut, muncul ide 

untuk perancangan “Museum Permainan Tradisional Jawa” di Semarang yang 

menghadirkan kembali permainan-permainan tradisional yang hampir punah dan 

mengenalkan kembali kepada anak-anak zaman sekarang tentang permainan-

permainan tradisional Jawa serta cara memainkannya. 

Museum Permainan Tradisional Jawa akan dapat menjawab segala 

pertanyaan masyarakat tentang apa saja permainan tradisional yang pernah 

dimainkan oleh anak-anak di tanah Jawa pada masa lampau. Serta permainan 

tradisional tersebut tidak akan terlupakan keberadaannya dan akan terus tersimpan 

di dalam museum.

1.2.PERMASALAHAN
Permasalahan yang berkaitan dengan pembuatan pedoman untuk 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) Museum 

Permainan Tradisional di Semarang yaitu  bagaimana membuat Landasan 

Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) yang nantinya dapat 
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digunakan untuk acuan desain grafis tentang bagaimana merancang Museum 

Permainan Tradisional di Semarang, sehingga dapat menghasilkan desain yang 

menarik, monumental, Serta sesuai dengan konsep arsitektur vernakular.

1.3.MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. MAKSUD

Maksud dari penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (LP3A) ini adalah sebagai landasan konseptual bagi perancangan 

“Museum Permainan Tradisional Jawa dengan Pendekatan Arsitektur 

Vernakular”.

1.3.2. TUJUAN
Tujuan penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (LP3A) ini adalah akan dijadikan sebuah acuan dalam perencanaan 

dan perancangan desain “Museum Permainan Tradisional Jawa dengan 

Pendekatan Arsitektur Vernakular”.

1.4.MANFAAT
1.4.1. Secara Subyektif

Memenuhi salah satu syarat mengerjakan Proyek Tugas Akhir kelulusan Strata 

1 Program Studi Teknik Arsitektur di Universitas Negeri Semarang.

1.4.2. Secara Obyektif
Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) ini 

diharapkan dapat dijadikan suatu acuan dan dasar dalam perancangan 

Museum Permainan Tradisional yang sesuai dengan pendekatan aspek 

lingkungan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu diharapkan 

dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, baik bagi pihak-pihak yang 

akan membuat Tugas Akhir maupun bagi mahasiswa arsitektur lainnya.

1.5.LINGKUP PEMBAHASAN
1.5.1. RUANG LINGKUP SUBSTANSIAL

Lingkup pembahasan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan Museum

permainan tradisional Jawa di Semarang dengan menitik beratkan pada hal-

hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur, sedangkan hal-hal diluar ke-

arsitekturan yang mempengaruhi, melatar belakangi dan mendasari faktor-
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faktor perencanaan akan di batasi, dipertimbangkan dan diasumsikan tanpa 

dibahas secara mendalam. 

1.5.2. RUANG LINGKUP SPASIAL
Ruang lingkup spasial  membahas tentang kondisi area/ Kawasan Semarang,

karakter kawasan, serta Perencanaan dan perancangan Museum permainan 

tradisional Jawa yang terletak di Semarang karena Semarang merupakan 

ibukota Jawa Tengah, dan Jawa Tengah terletak di tengah-tengah Pulau Jawa.

1.6.METODE PEMBAHASAN
Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan program dasar 

perencanaan dan konsep perancangan arsitektur dengan judul Museum 

Permainan Tradisional Jawa di Semarang adalah metode deskriptif. Metode ini 

memaparkan, menguraikan, dan menjelaskan mengenai design requirement

(persyaratan desain) dan design determinant (ketentuan desain) terhadap 

perencanaan dan perancangan Museum permainan tradisional Jawa terletak di 

Semarang

Berdasarkan design requirement dan design determinant inilah nantinya 

akan ditelusuri data yang diperlukan. Data yang terkumpul kemudian akan 

dianalisa lebih mendalam sesuai dengan kriteria yang akan dibahas. Dari hasil 

penganalisaan inilah nantinya akan didapat suatu kesimpulan, batasan dan juga 

anggapan secara jelas mengenai perencanaan dan perancangan Museum 

Permainan Tradisional Jawa di Semarang.

Hasil kesimpulan keseluruhan nantinya merupakan konsep dasar yang 

digunakan dalam perencanaan dan perancangan Museum Permainan Tradisional 

Jawa di Semarang sebagai landasan dalam desain grafis arsitektur. Dalam 

pengumpulan data, akan diperoleh data yang kemudian akan dikelompokkan ke 

dalam 2 kategori yaitu:
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1.6.1. Data Primer
1. Observasi Lapangan

Dilakukan dengan cara pengamatan langsung di wilayah lokasi dan 

tapak perencanaan dan perancangan Museum Permainan Tradisional 

Jawa di Semarang dan studi banding.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan pihak yang terkait dalam 

perencanaan dan perancangan Museum Permainan Tradisional Jawa di 

Semarang.

1.6.2. Data Sekunder
Studi literatur melalui data dari Bappeda Semarang, Dinas Tata Kota

Semarang , buku dan sumber-sumber tertulis mengenai perencanaan dan 

perancangan Museum Permainan Tradisional Jawa di Semarang serta peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan studi kasus perencanaan dan perancangan 

Museum Permainan Tradisional Jawa di Semarang.

Berikut ini akan dibahas design requirement dan design determinant yang 

berkaitan dengan perencanaan dan perancangan Museum Permainan Tradisional 

Jawa di Semarang;

a. Pemilihan Lokasi dan Tapak
Pembahasan mengenai pemilihan lokasi dan tapak, dilakukan dengan 

terlebih dahulu mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penentuan 

suatu lokasi dan tapak yang layak sebagai perencanaan dan perancangan “ 

Museum Permainan Tradisional Jawa di Semarang dengan pendekatan 

arsitektur vernakular”. Adapun data yang dimaksudkan adalah sebagai 

berikut:

1) Data tata guna lahan/ peruntukan lahan pada wilayah perencanaan dan 

perancangan “Museum Permainan Tradisional Jawa di Semarang

dengan pendekatan arsitektur vernakular”.

2) Data potensi fisik geografis, topografi, iklim, persyaratan bangunan yang 

dimiliki oleh lokasi dan tapak itu sendiri dan juga terhadap lingkungan 

sekitarnya yang menunjang terhadap perencanaan dan perancangan
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“Museum Permainan Tradisional Jawa di Semarang dengan pendekatan 

arsitektur vernakular”.

Setelah memperoleh data dari beberapa alternatif tapak, kemudian 

dianalisa dengan menggunakan nilai bobot terhadap kriteria lokasi dan 

tapak yang telah ditentukan untuk kemudian memberi scoring terhadap 

kriteria x nilai bobot, dan tapak yang terpilih diambil dari nilai yang 

terbesar.

b. Program Ruang
Pembahasan mengenai program ruang dilakukan dengan terlebih 

dahulu mengumpulkan data yang berkaitan dengan perencanaan dan 

perancangan “Museum Permainan Tradisional Jawa di Semarang

dengan pendekatan arsitektur vernakular”, yaitu dilakukan dengan 

pengumpulan data mengenai pelaku ruang itu sendiri beserta 

kegiatannya, dilakukan dengan observasi lapangan baik studi kasus 

maupun dengan studi banding, serta dengan standar atau literatur 

perencanaan dan perancangan “ Museum Permainan Tradisional Jawa di 

Semarang dengan pendekatan arsitektur vernakular”.

Persyaratan ruang yang didapat melalui studi banding dengan 

standar perencanaan dan  perancangan Museum Permainan Tradisional 

Jawa di Semarang, sehingga dari hasil analisa terhadap kebutuhan dan  

persyaratan  ruang akan diperoleh program  ruang yang akan digunakan 

pada perencanaan dan perancangan “ Museum Permainan Tradisional 

Jawa di Semarang dengan pendekatan arsitektur vernakular”.

c. Pendekatan Desain Arsitektur Vernakular
Pembahasan pendekatan desain arsitektur dilakukan dengan studi 

literatur dan studi banding yang digunakan untuk Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) mengenai Museum 

Permainan Tradisional, Arsitektur Vernakular, serta hal yang 

berkaitannya dengan persyaratan daerah yang akan dijadiakan Museum 

Permainan Tradisional.

Pendekatan desain Arsitektur Vernakular yang dimaksud yaitu 

bagaimana merencanakan desain yang selaras dengan alam sekitarnya

dengan wujud bangunan dan keselarasan terhadap keadaan alam dan 
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konsep budaya setempat. Pembangunan dilakukan dengan cara 

sederhana (teknologi lokal) dan menggunakan bahan alami (lokal).

1.7.SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Secara garis besar, sistematika dalam penyusunan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) Museum Permainan Tradisional 

Jawa di Semarang.

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, 

ruang lingkup, metode pembahasan, sistematika pembahasan, serta alur bahasan 

dan alur pikir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Membahas tinjauan mengenai Museum Permainan Tradisional Jawa di 

Semarang, kaitannya dengan kegiatan jual beli, perkembangan, pengertian, sistem 

pengelolaan, persyaratan teknis, dan studi banding.

BAB III TINJAUAN LOKASI
Membahas tentang kabupaten Kendal dan juga  tentang gambaran umum 

pemilihan tapak berupa data fisik dan non fisik, potensi dan kebijakan tata ruang 

pemilihan tapak, gambaran khusus berupa data tentang batas wilayah dan 

karakteristik tapak terpilih.

BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN 
PERANCANGAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian dasar-dasar pendekatan konsep 

perencanaan dan perancangan awal dan analisis mengenai pendekatan 

fungsional, pelaku dan aktivitasnya, kebutuhan jenis ruang, hubungan kelompok 

ruang, sirkulasi, pendekatan kebutuhan Museum Permainan Tradisional Jawa di 

Semarang pendekatan kontekstual, optimaliasi lahan, pendekatan besaran ruang, 

serta analisa pendekatan konsep perancangan secara kinerja, teknis dan 

arsitektural.

BAB V KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
Bab ini menjelaskan tentang uraian dasar-dasar pendekatan konsep 

perencanaan dan perancangan awal dan analisis mengenai pendekatan 

fungsional, pelaku dan aktivitasnya, kebutuhan jenis ruang, hubungan kelompok 

ruang, sirkulasi, pendekatan kebutuhan Museum Permainan Tradisional Jawa
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dengan pendekatan Arsitektur Vernakular di Semarang, pendekatan kontekstual, 

optimaliasi lahan, pendekatan tipe ruang pamer, pendekatan besaran ruang, serta 

analisa pendekatan konsep perancangan secara kinerja, teknis dan arsitektural.

BAB VI PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk para pembaca Lp3a 

ini.
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Gambar 1.1 skema alur pikir
Sumber : analisis penulis, 2016

1.8.Alur Pikir

Studi Pustaka
� Tinjauan Museum
� Tinjauan permainan Tradisional 

Anak

Studi Banding
� Museum Ronggo Warsito
� Museum Anak Kolong Tangga 

Taman Budaya Yogyakarta.

ANALISIS PENDEKATAN DAN LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN 
PERANCANGAN

Pelaku dan kegiatan, hubungan kelompok kegiatan, kapasitas, kebutuhan ruang dan standart 
besaran ruang,site, hubungan dan respon terhadap lingkungan, sirkulasi dan utilitas.

PRA RANCANGPENDEKATAN 
DESAIN 

G

R

A

F

I

S

L

P

3

A

F

E

E

D

B

A

C

K

Rumusan Masalah

Bagaimana mendesain suatu tempat untuk area Museum Permainan  Tradisional Jawa yang memenuhi 
persyaratan baik dari segi pemenuhan kebutuhan ruang maupun dari segi teknis dan arsitektural.

KONSEP DASAR DAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Latar Belakang
Aktualita 

a. Kurang Kesadaran masyarakat untuk ikut serta melestarikan Museum Tradisional Jawa;
b. Perlunya wadah untuk tempat para wisatawan pengunjung museum.

Urgensi
a. Dibutuhkan Fasilitas wisata Museum Permainan Tradisional Jawa;
b. Dibutuhkan Fasilitas yang mampu meningkatkan kesadaran pengunjung untuk menjaga dan melestarikan 

Museum Tradisional;
Originalitas
Perencanaan Museum Tradisional di Semarang dengan fasilitas penunjang yang representative yang ditekankan untuk 
kepentingan kebutuhan rekreatif,kenyamanan pengunjung, serta pusat edukasi untuk potensi lingkungan alam sekitar.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1Tinjauan Museum
2.1.1 Pengertian museum

Museum adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari 

keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, 

memperoleh, merawat, menghubungkan dan memamerkan artefak-artefak 

perihal jati diri manusia dan lingkungannya untuk tujuan studi, pendidikan dan 

rekreasi. (Intenasional Council of Museum (ICOM) : dalam Pedoman Museum 

Indoneisa,2008).

Museum adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan 

dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam 

dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian 

kekayaan budaya bangsa. (Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1995)

2.1.2 Perkembangan museum
Museum berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

manusia semakin membutuhkan bukti-bukti otentik mengenai catatan sejarah 

kebudayaan.

Di Indonesia, museum yang pertama kali dibangun adalah Museum Radya 

Pustaka. Selain itu dikenal pula Museum Gajah yang dikenal sebagai yang 

terlengkap koleksinya di Indonesia, Museum Wayang, Persada Soekarno, 

Museum Tekstil serta Galeri Nasional Indonesia yang khusus menyajikan koleksi 

seni rupa modern Indonesia.

Pada awalnya, museum bermula sebagai tempat untuk menyimpan koleksi 

milik individu, keluarga atau institusi kaya. Benda-benda yang disimpan biasanya 

merupakan karya seni dan benda-benda yang langka, atau kumpulan benda 

alam dan artefak arkeologi.

2.1.3 Jenis-Jenis museum
Museum yang terdapat di Indonesia dapat dibedakan melaui beberapa jenis 

klasifikasi (Ayo Kita Mengenal Museum ; 2009), yakni sebagai berikut :
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a. Jenis museum berdasarkan koleksi yang dimiliki, yaitu terdapat dua 

jenis :

1) Museum Umum, museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti 

material manusia dan atau lingkungannya yang berkaitan dengan 

berbagai cabang seni, disiplin ilmu dan teknologi.

2) Museum Khusus, museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti 

material manusia atau lingkungannya yang berkaitan dengan satu 

cabang seni, satu cabang ilmu atau satu cabang teknologi.

Berdasarkan koleksi yang dimiliki, Museum Permainan Tradisional Jawa 

merupakan jenis Museum Khusus

b. Jenis museum berdasarkan kedudukannya, terdapat tiga jenis :

1) Museum Nasional, museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan 

benda yang berasal, mewakili dan berkaitan dengan bukti material 

manusia dan atau lingkungannya dari seluruh wilayah Indonesia yang 

bernilai nasional.

2) Museum Propinsi, museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan 

benda yang berasal, mewakili dan berkaitan dengan bukti material 

manusia dan atau lingkungannya dari wilayah propinsi dimana 

museum berada.

3) Museum Lokal, museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda 

yang berasal, mewakili dan berkaitan dengan bukti material manusia 

dan atau lingkungannya dari wilayah kabupaten atau kotamadya 

dimana museum tersebut berada.

Berdasarkan kedudukannya, Museum Permainan Tradisional Jawa 

merupakan jenis Museum Propinsi.

2.1.4 Tipe Museum
Museum memiliki beragam tipe, dari institusi yang besar dan mencakup 

banyak kategori, hingga institusi kecil yang memusatkan diri kepada subjek 

tertentu, lokasi, atau seseorang. Selain itu terdapat museum universal yang 

koleksinya merepresentasikan dunia dan biasanya koleksinya di antaranya seni, 

ilmu pengetahuan, sejarah dan sejarah alam. Tipe dan ukuran museum tercermin 

dalam koleksinya. Sebuah museum biasanya memiliki koleksi inti yang 

merupakan benda terpenting di bidangnya. Kategori museum-museum tersebut 

di antaranya :



MUSEUM PERMAINAN TRADISIONAL ANAK JAWA 

DI SEMARANG 

PENDEKATAN ARSITEKTUR VERNAKULAR 

 

 | Hanif Amrullah | 5112412017 |    11 
 
 

a. Museum arkeologi
Museum arkeologi merupakan museum yang mengkhususkan diri 

untuk memajang artefak arkeologis. Museum arkeologi banyak yang bersifat 

museum terbuka (museum yang terdapat di ruang terbuka atau Open Air 

Museum). Di Indonesia, contoh dari museum arkeologi adalah Museum 

Trowulan di Trowulan, Jawa Timur.

Gambar 2.1 Museum Trowulan di Trowulan, Jawa Timur
Sumber : wisatatrowulanku.blogspot.com

b. Museum seni
Museum seni, lebih dikenal dengan nama galeri seni, merupakan 

sebuah ruangan untuk pameran benda seni, mulai dari seni visual yaitu di 

antaranya lukisan, gambar, dan patung. Beberapa contoh lainnya adalah 

seni keramik, seni logam dan furnitur.

Contoh dari museum seni ini di Eropa adalah merbach-Cabinet di 

Basel, yang awalnya merupakan koleksi pribadi yang dijual kepada 

pemerintah kota Basel pada tahun 1661, dan menjadi museum untuk umum 

sejak tahun 1671. Saat ini, museum ini bernama Kunstmuseum Basel.

Museum yang mengkhususkan diri sebagai museum seni, 

merupakan suatu hal yang baru. Salah satu yang pertama adalah Hermitage 

Museum di Saint Petersburg yang dibangun pada tahun 1764.

Di Indonesia, contoh dari museum seni adalah Museum Affandi yang 

terletak di Yogyakarta.
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Gambar 2.2 Museum Affandi
Sumber : Indoturs.com

c. Museum biografi
Museum Biografi merupakan museum yang didedikasikan kepada 

benda yang terkait dengan kehidupan seseorang atau sekelompok orang, 

dan terkadang memajang benda-benda yang mereka koleksi. Beberapa 

museum terletak di dalam rumah atau situs yang terkait dengan orang yang 

bersangkutan pada saat dia hidup.

Contoh dari museum ini adalah Museum Edith Piaf di Paris. Di 

Indonesia, contoh museum biografi adalah Museum Sasmitaloka Jenderal 

Besar DR. A.H. Nasution yang terletak di Jakarta Pusat, DKI Jaya.

Gambar 2.3 Museum Sasmitaloka Jenderal Besar DR. A.H. Nasution
Sumber : rizalubis.id
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d. Museum anak
Museum anak merupakan institusi yang menyediakan benda 

pameran dan program acara untuk menstimulasi pengalaman informal anak. 

Berlawanan dengan museum tradisiona; yang memiliki peraturan untuk tidak 

menyentuh benda pameran, museum ini biasanya memiliki benda yang 

dirancang untuk dimainkan oleh anak-anak. Museum anak kebanyakan 

merupakan organisasi nirlaba dan dikelola oleh sukarelawan atau oleh staf 

profesional dalam jumlah yang kecil. Contoh dari museum anak ini adalah 

Museum Anak Kolong Tangga yang terletak di Yogyakarta. Pada museum 

ini terdapat beberapa mainan anak tradisional.

Gambar 2.4 Museum Anak Kolong Tangga
Sumber : hardivizon.com

e. Museum universal
Museum universal atau dikenal pula dalam bahasa Inggris sebagai 

Museum encyclopedic, merupakan museum yang umum kita jumpai. 

Biasanya merupakan institusi besar, yang bersifat nasional, dan 

memberikan informasi kepada pengunjung mengenai berbagai variasi dari 

tema lokal dan dunia. Museum ini penting karena meningkatkan rasa 

keingin-tahuan terhadap dunia.

Contoh museum universal adalah British Museum di London, Inggris.
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Gambar 2.5 Museum British
Sumber : habadagang.com

f. Museum etnologi
Museum etnologi merupakan museum yang mempelajari, 

mengumpulkan, merawat, dan memamerkan artefak dan objek yang 

berhubungan dengan etnologi dan antropologi. Museum seperti ini biasanya 

dibangun di negara yang memiliki kelompok etnis atau etnis minoritas yang 

berjumlah banyak.

Contoh dari museum ini adalah Museum Indonesia di TMII.

Gambar 2.6 Museum TMII Indonesia
Sumber : www.tamanmini.com
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g. Museum rumah bersejarah
Museum rumah bersejarah, atau yang lebih dikenal dengan rumah 

bersejarah merupakan yang terbanyak jumlahnya di dunia dari kategori 

museum sejarah. Museum ini biasanya beroprasi dengan dana yang 

terbatas dan staff yang sedikit. Kebanyakan dikelola oleh relawan dan sering 

kali tidak memenuhi syarat untuk menjadi museum profesional.

Contoh dari rumah bersejarah ini di Indonesia adalah Museum 

Sasmita Loka Ahmad Yani.

Gambar 2.7 Museum Sasmita Loka Ahmat Yani
Sumber : www.jalanjalan.com

h. Museum sejarah
Museum sejarah mencakup pengetahuan sejarah dan kaitannya 

dengan masa kini dan masa depan. Beberapa di antara museum tersebut 

memiliki benda koleksi yang sangat beragam, mulai dari dokumen, artefak 

dalam berbagai bentuk, benda sejarah yang terkait dengan even 

kesejarahan tersebut.

Ada beberapa macam museum sejarah, di antaranya, rumah 

bersejarah yang merupakan bangunan yang memiliki nilai sejarah atau 

arsitektural yang tinggi. Kedua adalah situs bersejarah yang menjadi 

museum, seperti Pulau Robben. Ketiga adalah museum ruang terbuka atau 

disebut juga dengan nama open air museum. Pada museum ini, para 

masyarakat yang berada di dalamnya berusaha untuk membuat ulang 

kehidupan pada suatu waktu dengan sebaik mungkin, termasuk di antaranya 

bangunan dan bahasa.
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Contoh museum sejarah di Indonesia adalah Museum Sumpah 

Pemuda dan Museum Fatahillah.

Gambar 2.8 Museum Fatahillah
Sumber : satupedang.bogspot.com

i. Museum maritim
Museum maritim merupakan museum yang mengkhususkan diri 

kepada peresentasi sejarah, budaya atau arkeologi maritim. Mereka 

menceritakan kaitan antara masyarakat dengan kehidupan yang berkaitan 

dengan air atau maritim. Terdapat beberapa jenis museum maritim, di 

antaranya:

1) Museum arkeologi maritim yang menceritakan mengenai kaitan 

arkeologi dengan maritim. Museum ini biasanya memajang dan 

mengawetkan kapal karam dan artefak yang terkait dengan 

lingkungannya.

2) Museum sejarah maritim, merupakan museum yang mengedukasi 

masyarakat mengenai sejarah maritim di suatu komunitas atau 

masyarakat. Contoh dari museum ini adalah Museum Maritim San 

Francisco dan Mystic Seaport.

3) Museum militer maritim. Contoh dari museum ini adalah Museum 

Nasional Angkatan Laut Amerika Serikat. Contoh lainnya adalah 

Museum Laut, Udara dan Luar Angkasa Intrepid.
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Gambar 2.9 Museum Nasional Angkatan Laut Amerika Serikat
Sumber : archivekaskus.co.id

j. Museum miiter dan perang
Museum militer merupakan museum yang mengkhususkan diri 

terhadap sejarah militer. Benda yang biasa dipamerkan pada museum ini 

contohnya adalah senjata, seragam militer, dan bahkan kendaraan perang. 

Contoh dari museum ini adalah Museum Benteng Vredeburg dan Museum

Monumen Yogya Kembali di Yogyakarta.

Gambar 2.10 Museum Monumen Jogja Kembali
Sumber : batasnusa.com
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Berdasarkan beberapa definisi di atas, Museum Permainan Tradisional Anak 

Jawa dapat dikategorikan sebagai tipe museum seni, dan tipe museum anak. 

Karena di dalam museum ini terdapat benda yang dipamerkan seperti alat-alat 

permainan tradisional, serta memiliki benda-benda yang juga dirancang untuk 

dimainkan oleh anak-anak. Museum Permainan Tradisional Anak Jawa 

merupakan sebuah tempat eduwisata, karena terdapat unsur belajar (edukasi) 

sekaligus tempat rekreasi (wisata) ataupun tempat bermain bagi anak-anak.

2.2Tinjauan Permainan tradisional Anak Jawa
2.2.1 Pengertian Permainan Tradisional anak Jawa

Permainan yang dimainkan oleh anak-anak jaman dulu. Kebanyakan 

permainan ini dilakukan dengan cara kelompok. Kehidupan masyarakat di masa 

lalu yang bisa dibilang tidak mengenal dunia luar telah mengarahkan dan 

menuntun mereka pada kegiatan sosial dan kebersamaan yang tinggi. 

Terlebih kebudayaan Indonesia pada umumnya sangat menjunjung tinggi 

nilai-nilai kebersamaan. Hal ini yang kemudian mendorong terciptanya jenis 

permainan tradisional. Sayangnya perkembangan jaman khususnya 

perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat jenis permainan ini 

perlahan mulai menghilang.

2.2.2 Klasifikasi Permainan Tradisional Anak berdasarkan cara 
memainkannya

Kategori olahraga
Permainan anak yang apabila memainkannya memerlukan tenaga 

dan otot lebih seperti berlari dan loncat.

1) Gobak sodor

2) Petak umpet/ delikan

3) Enggrang

4) Benthik/ pethok lele

5) Engklek

6) Layangan

7) Lompat tali

Kategori permainan santai
Permainan yang cara memainkannya tidak terlalu menggunakan 

tenaga yang berlebihan dan dimainkan secara santai seperti duduk, berdiri, 

berjalan, atau jongkok.
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1) Dakon/ congklak

2) Kelereng/ setin/ neker

3) Bekel 

4) Dhingklik oglak-aglik

5) Cublak-cublak suweng

6) Gangsing/ panggalan

7) Soyang 

2.2.3 Macam-macam Permainan Tradisional anak Jawa beserta 
penjelasannya

Gobak sodor
Menurut cerita kakek nenek dulu permainan itu berasal dari Inggris 

yang di bawa oleh belanda pada jaman penjajahan, lidah jawa menyebut 

Gobak Sodor, bahasa inggris dari permainan itu adalah go back to the door

(Kembali melalui pintu) kalau di makasar menyebutnya permainan ASING 

atau ASING-ASINGAN bahkan di hampir tempat di nusantara ini mengenal 

permainan tersebut yang diperkenalkan oleh belanda. Ini adalah salah satu 

permainan para pandu/pramuka (boy scout) yang di gagas oleh Lord 

Badden Powel. dan termasuk salah satu permainan favorit. (Aziz ws;2013)

Istilah permainan Gobag sodor dikenal di daerah jawa tengah, 

sedangkan di daerah lain seperti galah lebih dikenal di Kepulauan Natuna, 

sementara di beberapa daerah Kepulauan Riau lainnya dikenal dengan 

nama galah panjang. Di daerah Riau Daratan, permainan galah panjang ini 

disebut main cak bur atau main belon. Sedang di daerah jawa barat di kenal 

dengan nama Galah Asin atau Galasin.

Gobak Sodor adalah sebuah permainan grup yang terdiri dari dua 

grup, di mana masing-masing tim terdiri dari 3 - 5 orang. Cara melakukan 

permainan ini yaitu dengan membuat garis-garis penjagaan dengan kapur 

seperti lapangan bulu tangkis, bedanya tidak ada garis yang rangkap, Gobak 

sodor terdiri dari dua tim, satu tim terdiri dari tiga orang. Aturan mainnya 

adalah mencegat lawan agar tidak bisa lolos ke baris terakhir secara bolak-

balik. Untuk menentukan siapa yang juara adalah seluruh anggota tim harus 

secara lengkap melakukan proses bolak-balik dalam area lapangan yang 

telah ditentukan.

Anggota tim yang mendapat giliran “jaga” akan menjaga lapangan , 

caranya yang dijaga adalah garis horisontal dan ada juga yang menjaga 
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garis batas vertikal. Untuk penjaga garis horisontal tugasnya adalah 

berusaha untuk menghalangi lawan mereka yang juga berusaha untuk 

melewati garis batas yang sudah ditentukan sebagai garis batas bebas. Bagi 

seorang yang mendapatkan tugas untuk menjaga garis batas vertikal maka 

tugasnya adalah menjaga keseluruhan garis batas vertikal yang terletak di 

tengah lapangan.

Permainan ini sangat menarik, menyenangkan sekaligus sangat sulit 

karena setiap orang harus selalu berjaga dan berlari secepat mungkin jika 

diperlukan untuk meraih kemenangan. Kalau kita sudah lepas dari garis 

batas terakhir kita menjadi bebas merdeka inilah yang kita tuju Nilai Spiritual 

dalam Permainan Gobak Sodor Selain kebersamaan, kita juga bisa belajar 

kerja sama yang kompak antara satu penjaga dan penjaga lain agar lawan 

tidak lepas kendali untuk keluar dari kungkungan kita. Di pihak lain bagi 

penerobos yang piawai, disana masih banyak pintu-pintu yang terbuka 

apabila satu celah dirasa telah tertutup. Jangan putus asa apabila dirasa ada 

pintu satu yang dijaga, karena masih ada pintu lain yang siap menerima 

kedatangankita, yang penting kita mau mau berusaha dan bertindak segera. 

Ingatlah bahwa peluang selalu ada, walaupun terkadang nilai 

probabilitasnya sedikit

Gambar 2.11 permainan gobak sodor
Sumber : oneminuteonline.wordpress.com
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Gambar 2.12 skema bermain gobak sodor
Sumber : permata-nusantara.blogspot.com

Dakon/ congklak
Permainan ini adalah salah satu mainan tradisional Indonesia yang 

sangat di gemari terutama banyak di mainkan anak-anak wanita. Untuk 

kaum Adam mungkin permainan ini kurang begitu menarik. Congklak yang 

dipercayai berasal dari negeri Afrika atau Arab, namun permainan ini juga 

cukup identik permainan tradisional masyarakat Jawa. Selain di pulau Jawa, 

permainan ini dikenal juga di daerah lain, Congklak tersebar ke Asia melalui 

pedagang-pedagang Arab.

Di Indonesia permainan dikenali dengan nama congklak, di Filipina, 

sungka. Pada zaman dahulu, golongan istana bermain congklak dengan 

menggunakan papan congklak yang berukir mewah, sementara di kalangan 

rakyat jelata, dimainkan dengan mengorek lubang di dalam tanah dan 

mengunakan biji-bijian.Permainan dakon atau congklak ini sangat mudah. 

Lubang pada papan congklak berjumlah 16 buah. Masing-masing sisi papan 

dakon terdapat 7 buah lubang dan 2 buah lubang di masing-masing 

pojokan/ujung papannya.

Permainan Congklak itu diperlukan 98 buah biji sawo/ batu kerikil.  7 

buah lubang itu diisi 7 buah biji untuk masing-masing lubangnya. Jadi, 
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masing-masing pemain memiliki 49 buah biji kecil yang siap dijalankan. Dan 

pada zaman yang semodern sekarang ini permainan congklak boleh 

dikatakan hampir tidak ada lagi alias sudah mulai ditinggalkan. tergerus oleh 

permainan yang menggunaan teknologi baru.

Gambar 2.13 anak bermain dakhon
Sumber : www.radarsemarang.com

Kelereng/ setin/ neker
Permainan kelereng tidak bisa lepas dari ingatan kita baik 

perempuan maupun laki-laki, benarkan sahabat? Yang hampir di seluruh 

wilayah sampai ke pelosok negeri ini mengenal kelereng dengan nama yang 

berbeda beda misalnya Orang Betawi menyebut kelereng dengan nama 

gundu. Orang Jawa, neker. Di Sunda, kaleci. Palembang, ekar, di Banjar, 

kleker dan masih banyak lagi. 

Sejak abad ke-12, di Perancis, kelereng disebut dengan bille, artinya 

bola kecil. Lain halnya di Belanda, para Sinyo-Sinyo itu menyebutnya 

dengan knikkers. Lantas, adakah pengaruh Belanda, khususnya di Jawa, 

knikkers diserap menjadi nekker? Mengingat, Belanda pernah ‘numpang 

hidup’ di Indonesia.

Tahun, 1694. Di Inggris ada istilah marbles untuk menyebut 

kelereng. Marbles sendiri digunakan untuk menyebut kelereng terbuat dari 

marmer yang didatangkan dari Jerman. Namun, jauh sebelumnya, anak-

anak di Inggris telah akrab menyebutnya dengan bowls atau knikkers.

Kelereng populer di Inggris dan negara Eropa lain sejak abad ke-16

hingga 19. Setelah itu baru menyebar ke Amerika. Bahan pembuatnya 

adalah tanah liat dan diproduksi besar-besaran.
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Jauh pada peradaban Mesir kuno, tahun 3000 SM, kelereng terbuat 

dari batu atau tanah liat. Kelereng tertua koleksi The British Museum di 

London berasal dari tahun 2000-1700 SM. Kelereng tersebut ditemukan di 

Kreta pada situs Minoan of Petsofa.

Pada masa Rowami, permainan Kelereng juga sudah dimainkan 

secara luas. Bahkan, menjadi salah satu bagian dari festival Saturnalia, yang 

diadakan saat menjelang perayaaan Natal. Saat itu semua orang saling 

memberikan sekantung biji-bijian yang berfungsi sebagai kelereng tanda 

persahabatan.

Salah seorang penggemar kelereng adalah Octavian, kelak menjadi 

Kaisar Agustus. Layaknya permainan, di Romawi saat itu juga mempunyai 

aturan-aturan resmi. Peraturan tersebut menjadi dasar permainan sekarang.

Teknologi pembuatan kelereng kaca ditemukan pada 1864 di 

Jerman. Kelerang yang semula satu warna, menjadi berwarna-warni mirip 

permen. Teknologi ini segera menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika. 

Namun, akibat Perang Dunia II, pengiriman mesin pembuat kelereng itu 

sempat terhenti dan akhirnya masing-masing negara mengembangkannya 

sendiri.

Gambar 2.14 anak bermain kelereng
Sumber : soka-cintania-arisanti.blogspot.com
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Petak umpek/ delikan
Petak umpet, salah satu permainan tradisional yang telah berumur 

ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun, tidak jelas kapan permainan 

ini mulai ditemukan atau dimainkan. Yang jelas pada abad ke-2, seorang 

penulis yunani menulis tentang permainan yang disebut apodidraskinda. 

Permainan itu mirip dengan petak umpet yang kita kenal sekarang. Petak 

umpet adalah sejenis permainan mencari teman yang bersembunyi, bisa 

dimainkan oleh minimal 2 orang, namun jika semakin banyakakan semakin 

seru.

Di berbagai dunia, permainan petak umpet mempunyai nama 

berbeda, sesuai dengan bahasa di negara masing-masing. Misalnya el 

escondite (Spanyol), jeude chache cheche (Prancis), Machboim (Israel), 

Sumbaggoggil (Korea Selatan), Hide and Seek (Inggris). Begitu juga dengan 

di Indonesia, nama permainan Petak Umpet juga berbeda di setiap 

daerahnya. Misalnya di Sunda dikenal dengan Ucing Sumput, di Jawa 

Jepungan/Jethungan dan masih banyak lagi.

Gambar 2.15 petak umpet
Sumber : Gpswisataindonesia.blogspot.com

Enggrang 
Enggrang adalah salah satu jenis kesenian dan akhirnya menjadi 

permainan tradisional Indonesia yang mendapat pengaruh dari budaya 

China.

Enggrang yang mulai berkembang tahun 1960-an di Kabupaten 

Karawang Jawa Barat ini dikenal sebagai suatu pertunjukan yang diiringi
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berbagai alat musik tradisional Jawa Barat. Namun, lama-lama berkembang 

menjadi permainan tradisional.

Enggrang adalah permainan tradisional Indonesia yang belum 

diketahui secara pasti dari mana asalnya, tetapi dapat dijumpai di berbagai 

daerah dengan nama berbeda-beda seperti : sebagian wilayah Sumatera 

Barat dengan nama Tengkak-tengkak dari kata Tengkak (pincang), Ingkau 

yang dalam bahasa Bengkulu berarti sepatu bambu dan di Jawa Tengah 

dengan nama Jangkungan yang berasal dari nama burung berkaki panjang. 

Egrang sendiri berasal dari bahasa Lampung yang berarti terompah 

pancung yang terbuat dari bambu bulat panjang. Dalam bahasa Banjar di 

Kalimantan Selatan disebut batungkau.

Gambar 2.16 enggrang
Sumber : Gpswisataindonesia.blogspot.com

Alat permainan tradisional satu ini sudah tidak asing lagi bagi anak-

anak di lingkungan masyarakat Jawa, karena hampir pasti bisa ditemui 

dengan mudah di berbagai tempat di pelosok pedesaan dan perkotaan, 

pada masa lalu. Enggrang termasuk permainan anak, karena permainan ini 

sudah muncul sejak dulu paling tidak sebelum kemerdekaan Republik 

Indonesia, semasa penjajahan Belanda. Hal itu seperti terekam di 

Baoesastra (Kamus) Jawa karangan W.J.S. Poerwadarminto terbitan 1939 

halaman 113, disebutkan kata enggrang-enggrangan diartikan permainan 

dengan menggunakan alat yang dinamakan enggrang. Sementara 

enggrang sendiri diberi makna bambu atau kayu yang diberi pijakan (untuk 

kaki) agar kaki leluasa bergerak berjalan.
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Enggrang dibuat secara sederhana dengan menggunakan dua 

batang bambu (lebih sering memakai bahan ini daripada kayu) yang 

panjangnya masing-masing sekitar 2 meter. Kemudian sekitar 50 cm dari 

alas bambu tersebut, bambu dilubangi lalu dimasuki bambu dengan ukuran 

sekitar 20-30 cm yang berfungsi sebagai pijakan kaki. Maka jadilah sebuah 

alat permainan yang dinamakan enggrang. Bambu yang biasa dipakai 

adalah bambu apus atau wulung, dan sangat jarang memakai bambu petung 

atau ori yang lebih besar dan mudah patah.

Sayang, permainan tradisional enggrang –seperti juga alat-alat

permainan tradisional lainnya- di masa sekarang sudah tidak lagi dikenal 

oleh anak-anak yang lebih banyak mengenal permainan modern 

(playstation) atau permainan impor dari plastik. Permainan enggrang dan 

sejenisnya sudah lebih banyak mengisi lembaga museum atau lembaga 

penelitian yang berkaitan dengan nilai budaya dan sejarah. Di sudut Taman 

Pintar Yogyakarta juga ditemukan permainan egrang ini walau keadaannya 

cukup memprihatinkan. Enggrang tinggal menjadi kenangan di masa 

sekarang dan sekali-sekali masih dipertontonkan dalam acara workshop 

maupun seminar.

Benthik
Mengutip dari catatan Tembi Rumah Budaya atau yang dikenal 

Lembaga Studi Jawa, sebuah lembaga yang fokus pada dokumentasi dan 

pengkajian budaya Jawa, istilah permainan benthik telah tercantum dalam 

Kamus Jawa (Boekoesastra Djawa) karya W.J.S. Poerwadarminta terbitan 

1939 di Weltevreden Batavia (Jakarta). Pada halaman 41 kolom 1 di dalam 

kamus itu, disebutkan bahwa makna benthik, salah satunya adalah nama 

permainan. Ini menunjukkan bahwa permainan benthik adalah permainan 

yang populer dan telah eksis dikenal sejak lama, khususnya di kehidupan 

sehari-hari masyarakat dan budaya Jawa.

Lalu kenapa disebut benthik? Tidak diketahui siapa yang 

menciptakan nama itu. Konon kata ‘benthik’ mengandung arti benturan. 

Bunyi ‘thik’ dihasilkan dari benturan peralatan permainan berupa batang 

induk dan anakan yang terbuat dari kayu atau bambu. Hingga kemudian 

permainan bersarana batang kayu atau bambu itu populer dengan sebutan 

benthik.
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Gambar 2.17 bermain benthik
Sumber : www.gedangsari.com

1) Cara membuat Benthik

Agar tongkat tidak mudah patah saat digunakan, hanya kayu 

berstruktur ulet dan kuat yang boleh dipakai, seperti kayu pohon 

Jambu Biji, kayu pohon Mangga, kayu pohon Klengkeng, kayu pohon 

Kemuning, atau sejenisnya.

Gambar 2.18 tongkat benthik/ pathok lele
gpswisataIndonesia.Blogspot.com

Ranting pohon kemudian dipotong menjadi dua bagian 

dengan panjang masing-masing 30 cm dan 10 cm. Kulit kayu 

dikelupas dengan hati-hati menggunakan pisau untuk membuat 

kedua permukaan tongkat lebih halus.



MUSEUM PERMAINAN TRADISIONAL ANAK JAWA 

DI SEMARANG 

PENDEKATAN ARSITEKTUR VERNAKULAR 

 

 | Hanif Amrullah | 5112412017 |    28 
 
 

2) Persiapan Permainan

Pertama, bikin ‘luwokan’ yakni semacam lubang sepanjang 

batang anakan 10 cm, lebar 3 cm, dalamnya 5 cm.

Gambar 2.19 Hongpimpa untuk menentukan pemenang
Sumber : gpswisataIndonesia.Blogspot.com

Permainan Benthik diawali dengan hongpimpa. Tentunya 

siapa yang menang, maka ia akan memperoleh giliran main yang 

pertama. Sementara itu, pihak yang kalah mau tidak mau harus jaga.

3) Cara Bermain

Pertama, sang pemain memasang tongkat yang pendek di 

atas lubang luncur (luwokan) secara melintang. Lalu, tongkat ini 

harus didorong sekuat tenaga dengan bantuan tongkat panjang 

supaya dapat melambung sejauh mungkin. Dalam bahasa Jawa, ini 

disebut dengan istilah nyuthat.

Gambar 2.20 bermain pathok lele/ benthik
Sumber : Tribun Surakarta.com
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Bila lawan berhasil menangkap tongkat pendek yang 

melambung tersebut, maka ia akan mendapatkan poin. Pihak lawan 

biasanya akan berusaha mati-matian untuk dapat menangkap 

tongkat pendek supaya bisa mencuri poin sebelum mendapat giliran 

untuk bermain. Besarnya poin ditentukan dari cara pihak lawan 

menangkap tongkat pendek; 10 poin untuk menangkap dengan dua 

tangan, 25 poin untuk menangkap dengan tangan kanan, dan 50 

poin apabila berhasil menangkap dengan tangan kiri.

Kemudian, sang pemain diminta meletakkan tongkat panjang 

di atas lubang luncur dengan posisi melintang. Sedangkan, pihak 

lawan bertugas melempar tongkat pendek yang telah dilontarkan tadi 

ke arah tongkat panjang tersebut. Bila tongkat pendek mengenai 

atau menyentuh tongkat panjang, maka giliran bermain akan 

berganti ke pihak lawan.

Tahap kedua dari permainan Benthik adalah namplek. Pada 

tahap ini, konsentrasi penuh diperlukan. Sang pemain harus 

melempar tongkat pendek ke udara terlebih dahulu, lalu dipukul 

sekuat tenaga dengan tongkat panjang sejauh mungkin. Pihak lawan 

yang jaga harus melempar tongkat pendek ke arah sang pemain. Di 

sini, ketangkasan sang pemain benar-benar diuji apakah mampu 

memukul balik tongkat pendek atau tidak. Penghitungan poin bagi 

sang pemain dilakukan dari tempat jatuhnya tongkat pendek ke 

lubang menggunakan tongkat panjang. Semakin jauh tongkat 

pendek jatuh, maka semakin banyak poin yang didapatkan. Namun, 

poin yang dikumpulkannya akan hangus begitu saja jika lemparan 

tongkat pendek dari pihak lawan malah masuk ke dalam lubang. 

Inilah momen yang paling ditunggu-tunggu banyak pemain untuk 

membuat bangkrut lawan.
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Gambar 2.21 bermain benthik/ pathok lele
Sumber:Gendangsari.com

Lanjut ke tahap ketiga, Nuthuk, bila sang pemain berhasil 

mengumpulkan poin dalam tahap sebelumnya. Pada tahap ini, sang 

pemain harus meletakkan tongkat pendek pada lereng lubang luncur 

dengan posisi miring 45 derajat. Ia harus memukul ujung tongkat 

pendek yang menyembul ke permukaan tanah dengan tongkat 

panjang agar dapat mengudara, lalu dipukul lagi sejauh mungkin. 

Biasanya, sang pemain akan mendapatkan kesempatan kedua, bila 

pukulan pertama tidak berhasil. Jika ternyata masih gagal lagi, maka 

giliran bermain jatuh ke tangan pihak lawan.

Akan tetapi, dalam tahap ketiga ini, sang pemain 

berkesempatan untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya 

yang ditentukan oleh berapa kali ia memukul tongkat pendek. Nah, 

tahap ini merupakan kesempatan untuk mengejar ketertinggalan 

angka atau untuk bisa memenangkan permainan. Kecekatan 

berhitung para pemain pun dituntut di sini. Bila sang pemain berhasil 

memukul tongkat pendek saat tongkat tersebut melayang di udara, 

maka ia memperoleh multiple poin yang dihitung dari perkalian 

antara angka pengkali berdasarkan jumlah pukulan (10 poin untuk 

satu kali pukulan, 20 poin untuk dua kali pukulan, dan seterusnya) 

dengan poin yang dihitung dari tempat jatuhnya tongkat pendek ke 

arah lubang.
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Sebagai ilustrasi, seorang pemain berhasil memukul tongkat 

pendek dua kali, maka ia memperoleh angka pengkali sebesar 20 

poin, sedangkan jarak jatuhnya tongkat pendek ke lubang adalah 15 

kali tongkat panjang. Maka total poin yang ia kumpulkan dalam tahap 

ini adalah 20×15=300. Cukup besar bukan?

Ketiga tahap permainan Benthik tersebut akan diulangi dari 

awal dalam beberapa kali putaran sesuai kesepakatan diantara para 

pemainnya. Pemain yang menang adalah yang berhasil 

mengumpulkan poin terbanyak dalam ketiga tahap di atas. Yang tak 

kalah menarik di sini adalah adanya hukuman bagi yang kalah, 

misalnya kewajiban menggendong pemain yang menang oleh 

pemain yang kalah dari satu tempat ke tempat lainnya. Meski 

terdengar rumit, tapi permainan ini sungguh asyik untuk dimainkan. 

4) Pelajaran moral di balik permainan Benthik

Permainan Benthik tak sekedar menyenangkan, namun di 

dalamnya juga terkandung falsafah kehidupan yang dapat kita petik 

dan semai pada kehidupan nyata. “Hongpimpa Alaium Gambreng”, 

kalimat yang biasa diucapkan oleh para pemain sebelum permainan 

dimulai untuk menentukan siapa yang berhak bermain dahulu

memiliki makna agung “Dari Tuhan, Kembali ke Tuhan, Mari Kita 

Bermain. Kalimat ini merupakan sebuah pengingat saat bermain 

sekalipun bahwa manusia adalah milik Tuhan. Karena kita ada yang 

memiliki, maka dari itu setiap perbuatan akan dipertanggung-

jawabkan kepada Dzat Pemilik kita, yaitu Tuhan YME.

Semua permainan tradisional memiliki peraturan yang 

disepakati, meskipun peraturan itu tak tertulis. Apakah itu terkait 

dengan giliran bermain, aturan nilai, atau mekanisme reward and 

punishment. Merupakan suatu kewajiban bagi yang memainkannya 

untuk menaati semua peraturan agar permainan dapat berjalan 

dengan tertib dan lancar. Bayangkan saja bila masing-masing 

pemain menuruti keinginannya saja, pasti permainan akan bubar. 

Hal ini mengajarkan kepada anak-anak untuk selalu mematuhi 

peraturan, serta menjaga harmoni hubungan sosial dengan orang 

lain. Sikap semacam ini sangat sesuai dengan pandangan hidup 

masyarakat Jawa, crah agawe bubrah-rukun agawe santosa.
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Semua pemain tentunya ingin menang dalam setiap 

permainan Benthik, namun cara-cara yang ditempuh untuk 

mewujudkannya harus dilandasi rasa kejujuran. Maka di sini, kerja 

keras dan sportifitas sangat ditekankan. Untuk mencetak poin, 

ketangkasan dan kecekatan berhitung juga tak boleh dilupakan. 

Dalam sebuah permainan, akhirnya akan ada pihak yang menang, 

begitu juga ada pihak yang kalah. Sikap mengakui kemampuan pihak 

yang menang dengan menerima kekalahan atau legowo perlu 

ditunjukkan oleh pihak yang kalah. Bagi yang menang, sikap rendah 

hati, tidak sombong atau andap-asor kepada yang kalah juga harus 

dimunculkan.

5) Melestarikan Benthik dari rumah kita sendiri

Seperti permainan tradisional lainnya, Benthik seolah 

tenggelam oleh berbagai permainan modern yang kini lebih 

digandrungi anak-anak pada umumnya. Bahkan, kebanyakan dari 

mereka tidak mengenal sama sekali apa itu permainan Benthik. 

Padahal, Benthik sangat bermanfaat untuk membangun karakter 

positif mereka dalam hal interaksi sosial. Sedangkan permainan 

modern, terutama online games, playstation (PS) dangames 

elektronik yang mengandalkan kecanggihan komputer berpotensi 

membentuk sikap asosial anak terhadap lingkungannya karena 

biasanya permainan berlangsung secara individual. Apabila 

berlangsung berkelompok pun, interaksi sosial antar anak sangat 

terbatas, sehingga keterlibatan emosi sang anak minim.

Dalam tahap usianya, anak-anak tetap saja membutuhkan 

media untuk mengenali lingkungan sosialnya dengan baik dengan 

cara-cara yang menyenangkan. Permainan tradisional bisa 

direvitalisasi kembali untuk memenuhi tugas tersebut, serta 

membentuk karakter positif anak-anak kita. Bila belum secara luas 

terealisasi di tengah-tengah masyarakat, kita dapat memulainya dari 

rumah kita sendiri. Ketimbang bepergian ke mall, anak-anak dapat 

kita ajak bermain aneka permainan tradisional di halaman rumah 

untuk mengisi liburan, misalnya dengan bermain Benthik. Jangan 

lupa juga untuk membawa anak-anak menggali nilai-nilai moral yang 
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terkandung dalam setiap permainan tradisional, dan bagaimana 

kemungkinan penerapannya dalam kehidupan nyata.

Bila setiap keluarga mau mempraktikkan hal di atas, bukan 

tidak mungkin permainan tradisional tetap akan lestari. Dan yang tak 

kalah penting, kita bisa mentransfer falsafah hidup yang berharga 

kepada anak-anak kita melalui media yang jauh dari kata 

membosankan.

Engklek
Permainan Tradisional EngkLek Permainan engklek ( dalam bahasa 

Jawa ) merupakan permainan tradisional lompat – lompatan pada bidang –

bidang datar yang digambar diatas tanah, dengan membuat gambar kotak -

kotak kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu kekotak 

berikutnya. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2 sampai 5 anak 

perempuan dan dilakukan di halaman. Namun, sebelum kita memulai 

permainan ini kita harus mengambar kotak-kotak dipelataran semen, aspal 

atau tanah, menggambar 5 segi empat dempet vertikal kemudian di sebelah 

kanan dan kiri diberi lagi sebuah segi empat Permainan ini mempunyai 

banyak nama atau istilah lain. Ada yang menyebutnya teklek ciplak gunung, 

demprak dan masih banyak lagi. Istilah yang disebutkan memang beragam, 

tetapi permainan yang dimainkan tetap sama. 

Permainan ini dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, baik 

di Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi dengan nama yang 

berbeda – beda tentunya. Terdapat dugaan bahwa nama permainan ini 

berasal dari '' zondag-maandag '' yang berasal dari Belanda dan menyebar 

ke nusantara pada jaman kolonial, walaupun dugaan tersebut adalah 

pendapat sementara.

Cara bermainanya sederhana saja, cukup melompat menggunakan 

satu kaki disetiap petak - petak yang telah digambarkan sebelumnya di 

tanah. Untuk dapat bermain setiap anak harus mempunyai kereweng atau 

gacuk yang biasanya berupa pecahan genting, keramik lantai atau pun batu 

yang datar. Kreweng/gacuk dilempar kesalah satu petak yang tergambar di 

tanah, petak yang ada gacuknya tidak boleh diinjak/ditempati oleh setiap 

pemain, jadi para pemain harus melompat ke petak berikutnya dengan satu 

kaki mengelilingi petak – petak yang ada. Saat melemparkannya tidak boleh 

melebihi kotak yang telah disediakan jika melebihi maka dinyatakan gugur 
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dan diganti dengan pemain selanjutnya Pemain yang menyelesaikan satu 

putaran terlebih dahulu melemparkan gacuk dengan cara membelakangi 

engkleknya, jika pas pada petak yang dikehendaki maka petak itu akan 

menjadi “sawah”nya, artinya dipetak tersebut pemain yang bersangkutan 

dapat menginjak petak tersebut dengan dua kaki, sementara pemain lain 

tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Peserta yang memiliki 

“sawah” paling banyak adalah pemenangnya. Pemainan ini sangat seru 

karena bisanya paling sering kesalahan yang dilakukan adalah saat kita 

melempar gacuk tapi tidak pas dikotaknya atau meleset dari tempatnya. 

Gambar 2.22 bermain engklek di tanah
Sumber:www.beatradio.ic

Manfaat yang diperoleh dari permainan engklek ini adalah:

1) Kemampuan fisik anak menjadi kuat karena dalam permainan engklek 

anak di haruskan untuk melompat – lompat. 

2) Mengasah kemampuan bersosialisasi dengan orang lain dan 

mengajarkan kebersamaan. 

3) Dapat menaati aturan – aturan permainan yang telah disepakati 

bersama. 

4) Mengembangkan kecerdasan logika anak. Permainan engklek melatih 

anak untuk berhitung dan menentukan langkah-langkah yang harus 

dilewatinya 

5) Anak menjadi lebih kreatif. Permainan tradisional biasanya dibuat 

langsung oleh para pemainnya. Mereka menggunakan barang-barang, 
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benda-benda, atau tumbuhan yang ada di sekitar para pemain. Hal itu 

mendorong mereka untuk lebih kreatif menciptakan alat-alat permainan

Bekel
Bekel adalah salah satu jenis permainan tradisional dari Jawa 

Tengah, kalau di Yogyakarta dikenal sebagai Gatheng. Di kala senggang 

atau saat pulang sekolah anak-anak biasanya memainkan bekel bersama-

sama.

Gambar 2.23 bermain bekel
Sumber : www.Indogamers.com

Bekel biasanya dimainkan oleh anak-anak perempuan berusia 7 -10 

tahun. Biasanya jumlah pemainnya 2 sampai 4 orang. Bekel ini dimainkan 

dengan aturan-aturan yang disepakati bersama.

1) Alat yang digunakan untuk bermain bekel

a) Bola karet. Bola ini terbuat dari karet, besarnya kira-kira 

seukuran bola pingpong atau bola golf. Bola bekel biasanya 

berwarna-warni dengan motif yang menarik.

b) Biji bekel. Biji bekel yang ukurannya lebih kecil daripada bola 

bekel ini terbuat dari kuningan. Setiap kali main, dibutuhkan 

biji bekel 10 buah. Biji bekel punya 4 sisi yang berbeda.
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2) Cara memainkannya

a) Pertama, bola dan biji bekel itu digenggam menjadi satu, 

kemudian bola dilempar setinggi kurang lebih 30 cm. Setelah 

bolanya turun dan memantul, biji bekel dilepas dalam posisi 

acak. Lempar lagi bolanya, lalu kita ambil biji bekel satu per 

satu, dua-dua, tiga-tiga, dan seterusnya sampai habis.

b) Kedua, biji bekel yang sudah dilepas dari genggaman 

dibalikkan hingga posisinya menghadap ke atas atau 

istilahnya 'mlumah'. Kemudian, semua biji bekel dibalikkan 

lagi menjadi posisi tengkurap atau 'mengkurep'.Setelah itu, 

biji bekel diubah lagi posisinya hingga sisi yang halus 

menghadap ke atas. Dan terakhir, ubah lagi posisinya hingga 

sisi yang halus menghadap ke bawah.

c) Ketiga, permainan akan dinyatakan berakhir/berhenti atau 

istilahnya mati, jika saat pengambilan biji bekel tangan si 

pemain mengenai atau menyentuh biji bekel yang lain.Pemain 

yang lebih dulu menyelesaikan permainan, dialah yang 

pemenangnya.

Dhingklik oglak-aglik
Kata Dhingklik Oglak Aglik berarti sebuah bangku terbuat dari kayu 

atau bambu yang tiangnya tidak bagus sehingga bila diduduki akan 

bergerak-gerak sehingga yang duduk akan jatuh. Pengertian tersebut sesuai 

benar dengan jalannya permainan. Dalam permainan ini diperlukan adanya 

keseimbangan dan kekompakan para peserta dalam satu ikatan kelompok. 

Sebab bila kurang kompak dan lepas ikatannya pasti akan jatuh. Itulah 

sebabnya permainan ini dinamakan Dhingklik Oglak Aglik. 

Permainan ini tidak memerlukan banyak waktu, sehingga dapat 

dilakukan pada kesempatan yang sempit sekalipun. Karena itu permainan 

ini dapat dilakukan pada pagi, siang sore, ataupun malam hari.

Permainan Dhingklik oglak-aglik ini baik sekali dibagai sarana 

bersosialisasi bagi anak-anak umur 8-10 tahun. Sebab dalam permainan 

inisemua pemain mempunyai fungsi, gerak-gerik, menyanyikan lagu yang 

sama. Mereka berkewajiban untuk saling membantu agar dalam keadaan 
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tetap utuh. Walaupun pada akhir permainan kadang terdapat peserta yang 

jatuh dan sedikit sakit, tapi merekatidak mempedulikan hal tersebut. Jadi 

permainan ini juga berfungsi untuk melatih anak agar bandel (tidak 

cengeng).

Jumlah peserta permainan ini dapat tiga, empat, atau lima orang 

anak. Namun apabila untuk pertandingan diperlukan dua kelompok yang 

bertanding, sehingga memerlukan kelipatan dua dibandingkan bila tidak 

untuk pertandingan (enamanak, delapan anak, atau sepuluh anak). Jadi 

selalu berjumlah genap. Bila tidak untuk bertanding maka cukup diperlukan 

tiga, empat, atau lima kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 

tiga atau empat anak. Permainan ini dapat juga dilakukan baik oleh anak 

laki-laki, perempuan, atau campuran laki-laki dan perempuan. Bila masih 

berumur antara 8-10 tahun biasanya pesertanya campuran laki-laki 

perempuan. Sedangkan bila di atas umur itu maka pesertanya hanya satu 

jenis kelamin saja.

Peserta permainan ini sebaiknya berusia sebaya, misalnya antara 7-

10 tahun atau 11-13 tahun. Perbedaan usia yang terlalu mencolok akan 

berakibat kurang baik bagi kekompakan kelompok, sebab besarnya tidak 

merata sehingga berakibat kurang kokoh dan mudah jatuh. Permainan ini 

melatih anak agar bertindak lincah, aktifm saling bekerjasama demi 

keutuhan kelompok. Di samping itu tentunya juga utuk melatih sosialisasi 

dengan sebayanya.

Permainan ini tidak memrlukan alat apapun. Yang diperlukan 

hanyalah tempat yang cukup untuk permainan tersebut. Sebaiknya tempat 

tersebut adalahtempat yang berumput atau boleh juga sebidang tanah, 

teduh, dan tidak berubin sehingga apabila ada peserta yang jatuh tidak akan 

merasa sakit. Dalam permainan ini para pemain melonjak-lonjak dan 

bertepuk tangan sambil menyanyikan sebuah lagu, sehingga suasananya 

meriah sekali. Adapun syairnya sebagai berikut :

Pasang dhingklik oglak-aglik,

Yen keceklik adang gogik,

Yu yu mbakyu mangga,

Dhateng pasar blanja,

Leh-olehe napa,
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Jenang jagung,

Ethok-ethok jenang jagung,

Ethok-ethok jenang jagung, 

Ethok-ethok jenang jagung,

Bila tidak untuk pertandingan antar kelompok permainan ini tidak 

memerlukan peraturan pertandinga. Hal ini disebabkan karena tidak ada 

kalah atau menang. Sedangkan apabila untuk pertandingan antar kelompok 

maka peraturan yang lazim adalah sebagai berikut :

6) Kelompok yang jatuh terlebih dahulu itulah yang kalah

7) Bagi kelompok yang kalah dikenakan hukuman, misalnya menggendong 

yang menang sejauh jarak yang telah ditentukan terlebih dahulu.

8) Peserta yang terpisah ikatan dengan kelompoknya dianggap jatuh.

Pertama-tama mereka melakukan persiapan. Permainan ini sudah 

dapat terlaksana apabila telah terdapat 3-5 kelompok orang anak. 

Diperlukan kelipatan duanya yaitu 6, 8, atau 10 orang anak. Untuk tempat 

bermain diperlukan sebidang tanah berukuran kira-kira 4x8 meter. Misalkan 

yang akan bermain adalah empat orang anak (misalkan A, B, C, dan D) 

berdiri berhadapan dengan tangan bergandengan.

Kemudian B dan C mbrobos (menerobos) di bawah lengan A dan D 

hingga posisinya seperti terlihat pada gambar 2.24. Mereka berdiri bertolak 

belakang dengan tangan tetap bergandengan.

Gambar 2.24 sketsa permainan
Sumber : Sukirman, Permainan Tradisional Jawa, 2005

Salah satu kaki setiap peserta, boleh kiri atau kanan, diangkat ke 

dalam dan saling dikaitkan sehingga sangat kokoh tidak mudah jatuh. 

Posisinya sekarang seperti pada gambar 2.25.
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Gambar 2.25 sketsa permainan
Sumber : Sukirman, Permainan Tradisional Jawa, 2005

Gambar 2.26 sketsa permainan
Sumber : Sukirman, Permainan Tradisional Jawa, 2005

Kemudian dilepaskanlah gandengan tangan mereka, lalu pemain 

bertepuk tangan sambil melonjak-lonjak dna menyanyikan lagu Dhingklik 

oglak-aglik lihat gambar 2.26. Lagu tersebut dinyanyikan terus berulang kali, 

dan berakhir apabila ada pemain yang terjatuh. Berakhir pula permainan ini. 

Apabila ingin bermain lagi maka diulang dari awal lagi.

Apabila dalam pertandingan, maka kelompok yangsalah satu 

anggotanya terjatuh terlebih dulu akan dianggap kalah. Kelompok yang 

kalah tersebut mendapat hukuman, misalnya para anggotanya 

menggendong para anggota kelompk yang menang pada jarak yang telah 

ditentukan. Biasanya 10 langkah bolak balik. Namun ada pula hukuman agar 

menyanyi. Begitulah sampai permainan berakhir, dan dapat dimulai kembali 

dari awal sesuai dengan kesepakatan para pesertanya.

Layangan
Sebenarnya Layangan sendiri adalah nama benda yang 

dipergunakan untuk bermain. Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 

permainan ini dikenal dengan nama ngundha layangan. Ngundha artinya 

menaikkan ke udara. Bermain layang-layang paling baik dilakukan pada 

musim kemarau dan di tanah lapang atau sawah yang sudah tidak ditanami 



MUSEUM PERMAINAN TRADISIONAL ANAK JAWA 

DI SEMARANG 

PENDEKATAN ARSITEKTUR VERNAKULAR 

 

 | Hanif Amrullah | 5112412017 |    40 
 
 

lagi. Tetapi berhubung sekarang sudah jarang sekali terdapat tanah lapang 

maka banyak anak bermain layangan di jalan-jalan. Ini sungguh 

membahayakan semua pihak. Sebaiknya bermain layangan dilakukan pada 

sore hari, sebab jika dilakukan pada siang hari akan berpengaruh buruk 

pada mata.

Bagi anak-anak layangan hanyalah sekedar permainan, tetapi bagi 

orang dewasa sampai orang tua ada kalanya layangan dapat berubah 

menjadi judi. Layangan sekarang bukan lagi hanya sebuah mainan, tetapi 

sudah merupakan benda seni dan benda wisata. Layangan mengenal 

berbagai motif lukisan, misalnya Jalak Uren, Kathokan, Kalungan,  Gethuk 

Mambu, Srempangan, Iket-Iketan, Kotangan, Encik-encikan, Semarangan, 

dan lain sebagainya.

Istilah dalam bermainnya pun bermacam-macam seperti: rongeh, 

bering, ngethek, ampatan, nyiruk, mbacut, dan lain sebagainya. Istilah-istilah 

ini menunjukkan sifat manusia. Dalam bentuk layangan pun berkembang 

pesat. Layangan dapat berbentuk manusia, pesawat, burung tugu, ular, 

kupu, dan lain sebagainya. Perkembangan bentuk dan motif lukisan tidak 

lepas dari seringkali diadakannya festival layangan baik nasional maupun 

internasional.

Permainan layangan mempunyai sejarah yang sangat tua. Dalam 

buku Babad Jaman Kediri diceritakan bahwa, pada masa pemerintahan raja 

Jayabaya telah ada layangan besar dilukis dan dibuat oleh pelukis besar 

Prabangkara. Layangan tersebut dapat menerbangkan Prabangkara ke 

angkasa. Setelah sampai di tanah, sang pelukis menceritakan 

pengalamannya selama di angkasa. Di Bali, hingga kini masih terdapat 

sebuah layangan kain sutera berukuran lima meter, dan dipandang sebagai 

benda keramat. Jadi layangan bukanlah benda permainan lokal, tetapi 

nasional, bahkan internasional.

Bila hanya untuk bermain saja maka pemain Layangan hanya 

seorang, tetapi bila untuk aduan/ ampatan (sangkutan atau ulur) maka harus 

ada lawannya, jadi minimal dua orang. Sedangkan dalam lomba adu 

layangan pemainnya banyak sekali, tetapi mesti berpasang-pasangan. 

Permainan layangan tidak mengenal batas umur. Layangan dimainkan oleh 

anak laki-laki dari umur 5 tahun hingga kakek umur 60 tahun.
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Bagi anak kecil maka Layangan adalah sekadar rekreasi dan arena 

berkumpul dengan teman sebaya. Sedangkan bagi anak-anak remaja 

permainan Layangan adalah arena berkompetisi menunjukkan keahlian 

bermain layangan. Adu layangan ini disebut sangkutan/ ampatan atau

uluran. Di sini yang penting adalah keahlian memainkan layangan dan 

membuat benang sehingga dapat memutuskan benang layangan lawan. 

Barangsiapa pandai dalam memainkan layangan dan benangnya sudah 

digelas diberi larutan tepung kaca dengan komposisi yang tepat maka dia 

akan tampil sebagai pemenang. Sedangkan bagi orang tua permainan 

layangan adalah arena judi. Ini adalah sisi negatif permainan Layangan.

Pada saat ampatan dan ada layangan yang putus, maka anak-anak 

berlari-lari mengejar layangan yang putus tadi dengan tidak mengenal 

bahaya yang mengancam mereka. Mereka berlari dan tidak melihat 

kendaraan lewat, lubang di depan mata, atau apapun juga.

1) Ada tiga perlengkapan yang harus dimiliki oleh pemain layangan, yaitu : 

layangan, benang, dan tempat menggulung benang.

a) Layangan 

Layangan terdiri atas ragangan (rangka) dan penutup 

ragangan. Ragangan terbuat dari bambu yang diraut halus agak 

besar daripada lidi. Ragangan terdiri atas dua komponen, yaitu deder

dan palang. Deder adalah batang kerangka yang tegak, sedangkan 

palang adalah kerangka yang bersilangan dengan deder. Penutup 

ragangan yang terbaik adalahkertas tela atau kertas sutra. 

b) Benang

Benang yang dipergunakan ada dua macam. Untuk 

permainan keindahan layangan maka yang digunakan adalah 

benang dari nomor 50 sampai nomor 20. Layangan besarbahkan 

menggunakan benang kasur. Besar kecilnya ukuran benang 

tergantung pada besar kecilnya ukuran layangan. Sedangkan bila 

layangan tersebut akan diadu untuk tarikan atau ulur, selalu 

menggunakan benang ukuran 50 sampai 32 dan digelas terlebih 

dulu. Pembuatan benang gelasan ini memerlukan ketekunan, 

pengalaman, dan biaya yang tidak sedikit. Cara membuat benang 

gelasan sebagai berikut :
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(1) Mula-mula benang dibabaki (digosok dengan kulit kayu sampai 

halus sehingga serabut menjadi hilang) terlebih dahulu.

(2) Kemudian membuat cairan yang terdiri dari campuran air, 

ancur, jeruk nipis, dan bubukan kaca yang sangat halus. Cairan 

tersebut direbus sampai mendidih.

(3) Benang yang telah dibabaki tadi digulung baik-baik dan 

dimasukkan ke dalam rebusan cairan tadi.

(4) Usahakan sampai semua bagian benang terkena cairan tadi

(5) Bila sudah rata kemudian benang diangin-anginkan dengan 

cara diurai hingga benangtersebut kering betul.

c) Tempat menggulung benang (bendrong)

Bendrong adalah tempat menggulung benang. Bendrong

terbuat dari tempolong (kaleng susu bekas). Tempolong tersebut 

bagian luarnya dilapisi kertas. Gua pelapis tersebut adalah untuk 

menjaga benang tidak berkarat karena melekat pada bendrong yang 

terbuat dari kaleng. Agar mudah memegangnya maka di tengah (di 

dalam rungga) bendrong diberi pegangan terbuat dari kayu. Cara 

menggulung benang arahnya ke kanan/ kiri dan harus merata. Bila 

tidak merata maka benang akan terlepas dari bendrong.

2) Jalannya permainan
Anak yang ingin bermain layangan datang ke tanah lapang dengan 

membawa layangan dan bendrong. Cara menaikkan layangan pun 

bermacam-macam. Bagi yang belum begitu pandai biasanyadibantu 

oleh anak lain. Ada yang hanya dibantu oleh seorang anak saja, yaitu 

membantu ngulukke (menaikkan) layangan. Tetapi ada yang dibantu 

oleh seorang anak lagi, jadi dua orang. Anak yang terakhir ini bertugas 

membantu membawakan bendrong, sehingga si pemain hanya tinggal 

mengendalikan layangan lewat benangnya. Apabila layangan telah 

terbang secara baik maka para pemain tersebut mempunyai pilihan 

apakah akan beradu ataukah tidak. Mereka mulai memainkan 

layangannya dengan cara nyirukke (menyorongkan), nyiruk ke kanan, 

nyiruk ke kiri dan sebagainya. Di dalam beradu layagnan mereka 

memposisikan layangannya dalam posisi numpang, nyangga, atau 

nyekek. Bilaingin memutuskan benang layangan lawan mereka akan 

mengulur (memperpanjang) atau menarik benang. Terdapat berbagai 



MUSEUM PERMAINAN TRADISIONAL ANAK JAWA 

DI SEMARANG 

PENDEKATAN ARSITEKTUR VERNAKULAR 

 

 | Hanif Amrullah | 5112412017 |    43 
 
 

cara mengulur benang, ada ulur kenceng, ulur kendho, atau glangsar.

Layangan yang putus disebut tatas apabila layangan tersebut terus jatuh 

ke tanah. Tetapi kadang ada layagnan yang putus tapi benangnya 

tersangkut pada benang layangan yang memutuskannya, ini disebut 

kanthil. Layangan yang menang bila posisinya sangat tinggi segera 

direndahkan dengan cara menggulung benang ke bendrong. Sedangkan 

layangan yang kalah agar benangnya tidak diklewer (dibajak) atau 

tersangkut kabel listrik/ pohon juga secepat mungkin digulung ke 

bendrongnya. Bila masih memiliki layangan, maka pemain yang kalah 

tadi segera menaikkan layangannya lagi, dan beradu lagi. Terdapat 

kemungkinan ampatan tidak hanya dilakukan oleh dua layangan, tetapi 

oleh tiga layangan.

Gambar 2.27 anak bermail layangan
Sumber : sofianingrumhampatra.wordpress.com

3) Keasyikan yang dapat dinikmati dalam bermain layangan adalah :
a) Waktu menggerak-gerakan layangan dalam posisi : ngereki, nyiruk, 

nglarang, dan sebagainya.

b) Waktu sangkutan/ ampatan, menambah panjang benang, serta 

menggerak-gerakan layangan.

c) Rasa bangga bila mampu memutuskan benang layangan lawan.

d) Rasa iba, kecewa, hampir menangis saat layangan miliknya putus.

e) Rasa marah bila benangnya diklewer (dibajak) anak lain.

f) Rasa benci bila dicurangi.
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Cublak-cublak suweng
Permainan ini dikenal juga dengan nama Cublek-cublek Suweng.

Dinamakan Cublak-cublak suweng mungkin karena pada mulanya yang 

dicublek-cublek (ditonjok-tonjokkan) adalah suweng (subang) yang terbuat 

dari tanduk (biasa disebut uwer). Permainan ini bisa dimainkan pada sore 

dan malam hari (saat bulan purnama) dengan mengambil tempat di halaman 

rumah atau di emper (teras) rumah. Permainan ini selain bersifat rekreatif 

juga mendidik anak untuk tidak menjadi pemalu, berani, aktif mengambil 

prakarsa, serta mudah bergaul. Tidak diketahui di mana dan kapan 

permainan ini muncul pertama kali. Namun, yang jelas permainan ini hidup 

di pelosok Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Gambar 2.28 anak bermain cublak-cublak suweng
Sumber : edhiedani1987.blogspot.com

Pemain Cublak-cublak Suweng berkisar antara 5-7 orang anak 

dengan umur sekitar 6-14 tahun. Bagi yang masih beruumur 6-9 tahun 

adalah masa belajar, sedangkan bagi yang berumur 10-14 tahun adalah 

melatih adik-adiknya yang masih kecil. Permainan Cublak-cublak Ssuweng

ini dapat dmainkan baik oleh anak laki-laki ataupun anak perempuan.

Permainan Cublak-cublak Suweng memerlukan perlengkapan 

sebuah Suweng (subang). Bila benda tersebut sulit didapatkan, maka diganti 

dengan kerikil, biji-bijian, atau apa saja yang besarnya mendekati subang.

Selain perlengkapan tersebut cublak-cublak Suweng disertai juga sebuah 

lagu pengiring. Lagu cublak-cublak Suweng dinyanyikan para 



MUSEUM PERMAINAN TRADISIONAL ANAK JAWA 

DI SEMARANG 

PENDEKATAN ARSITEKTUR VERNAKULAR 

 

 | Hanif Amrullah | 5112412017 |    45 
 
 

pemainselama permaian berlangsung. Syair lagu Cublak-cublak Suweng

adalah sebagai berikut :

Cublak-cublak suweng,

Suwenge ting gelenter,

Mambu ketudhung gudel,

Pak Empong orong-orong,

Pak Empong orong-orong,

Sir sir plak dhele kaplak ora enak,

Sir sir plak dhele kaplak ora enak,

Misalkan pemain berjumlah tujuh orang anak, (A, B, C, D, E, F, dan 

G). Setelah dilakukan undian dengan jalan suit maka G-lah yang dadi.

Sedangkan A, B, C, D, E, dan F berstatus mentas. G kemudian duduk timpuh 

dan telungkup di lantai atau tanah dan dikelilingin oleh pemain mentas.

Salah seorang di antara pemain mentas ditunjuk menjadi embok. Kedua 

belah tangan para pemain mentas tadi diletakkan di punggung G dalam 

posisi telapak tangan di atas. Begitu para pemain mentas mulai 

menyanyikan lagu Cublak-cublak Suweng, maka si Embok memegang uwer

di tangan kanan dan ditekankan secara berurutan pada semua telapak 

tangan para pemain mentas. Pada saat lagu sampai pada kalimat “pak 

empong orong-orong” semua telapak tangan digenggamkan. Kemudian 

pada saat nyanyian sampai pada kalimat “sir sir plak dhele kaplak”, semua

peserta tangannya menggenggam tetapi telunjuk menjulur keluar dan 

melakukan gerakan seolah-olah menyisir gula antara telunjuk kiri dan 

telunjuk kanan. Perbuatan ini berarti bahwa para pemainminta kepada G 

agar menebak di mana letak uwer, dan apabila tidak ketemu seolah-olah 

mereka menertawakannya. Sedangkan G, pada saat lagu sampai pada 

kalimat “pak empong orong-orong” yang kedua, dia menegakkan badannya 

dalam posisi duduk bersimpuh, dan melihat pada genggaman tangan para 

pemain mentas. Dia berusaha menebak di mana letak uwer yang dijalankan 

oleh embok tadi. Apabila G menebaknya tidak tepat, maka G dadi lagi dan 

permainan diulang dari awal lagi. Sedangkan apabila menebaknya tepat, 

maka pemain yang tertebak menggenggam tadi menjadi pemain dadi dan G 

menjadi pemain mentas. Demikian seterusnya, dan permainan berakhir 

apabila mereka merasa bosan.
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Soyang
Sulit mencari arti kata Soyang dan hubungannya dengan permainan 

Soyang. Permainan ini benar-benar bersifat menghibur dan dilakukan di 

sore hari hingga malam hari, apalagi bila malam bulan purnama. Soyang 

biasanya dimainkan di halaman rumah. Permainan ini berlatarbelakang 

kehidupan seorang ibu yang tidak mampu memelihara lagi anaknya. Anak 

tersebut dia serahkan kepada keluarga lain untuk ngengger (mengabdi). Di 

lain pihak keluarga priyayi atau bangsawan sedang membutuhkan 

pembantu untuk mengurus rumah tangga.

Soyang dimainkan oleh banyak anak, dapat lima sampai sepuluh 

anak. Biasanya pemain Soyang adalan anak perempuan berumur 6-14

tahun. Pemain yang berumur antara 10-14 tahun biasanya berperan sebagai 

embok (ibu dari anak-anak) dan lurah (berperan sebagai penerima anak). 

Sedangkan yang berumur antara 6-10 tahun berperan sebagai anak. 

Permainan Soyang ini tidak memerlukan perlengkapan apa pun selain 

sebidan gtanah atau halaman rumah. Kecuali itu Soyang diiringi oleh sebuah 

lagu tanpa iringan instrumen.

1) Jalannya permainan

A

B  C  D  E  F  G  H

A duduk berhadapan dengan B, C, D, E, F, dan G yang berdiri 

berjajar bergandengan tangan. A dalam hal ini berperan sebagai Lurah,

sedangkan B berperan sebagai Embok. Anak-anak diperankan oleh 

C,D,E,F, dan G. Kemudian B,C,D,E,F, dan G bersama-sama 

menyanyikan lagu Soyang sambil berjalan maju mundur sesuai irama 

lagu. Lagu soyang syairnya berbunyi sebagai berikut :

Soyang, soyang,

Mbathik plangi dul Semarang,

Ya ya bu, ya ya pa,

Manuk Endra, kawan atus kawan dasa,

E kawula ngenger,

Ngengerake, sandhang pangan luru dhewe.

Pada akhir lagu B, C, D, E, F, dan G berjongkok di muka A. Kemudian 

timbullah tanya jawab antara A dan B sebagai berikut :
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B : kula nuwun.

A : inggih, sinten niku?

B : Kula pun B

A : Ajeng napa? 

B : Badhe ngengaraken anak kula pun G

A : Inggih ta, anggere trima sega sakepel, jangan satetes, sambel 

sadulit, lan sandhangan sasuwek

B : Inggih, narimah.

A : Inggih ta, mpun samang tinggal.

G kemudian ditinggal dan duduk di samping A. Kemudian B, C,D, 

dan F berdiri dan menyanyikan lagu soyang sambil bergerak maju 

mundur seperti sebelumnya. Begitu seterusnya satu demi satu anak-

anak tersebut ditinggal di tempat A. Akhirnya B sendirian. 

Terdapat Soyang versi lain dengan jalan permainan seperti berikut : 

A yang berperan sebagai Lurah duduk berhadapan dengan B yang 

berperan sebagai Embok. Di belakang B duduk berderet-deret C sampai 

G. Mereka memegang baju orang di depannya. Kemudian mereka 

berjalan kian kemari sambil menyanyikan lagu Soyang yang syairnya 

sebagai berikut :

Soyang, soyang,

Bathik pengidul Semarang,

Ya ya bo, ya ya na,

Manuk Endra, Manuk Endra, 

Kawan atus kawan ndasa,

E kawula jenggleng.

Begitu sampai pada kata jenggleng maka B, C, D, E, F, dan G duduk 

jongkok di depan A. Kemudian A menjawab dengan berlagu sebagai 

berikut :

Sinten niku, Sinten niku,

Dodhog dodhog lawang kori,

Gembok sanga kancing wesi

Kemudian B, C, D, E, F, dan G menjawab dengan lagu pula :
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Inggih kula, inggih kula,

Kengkenane kanjeng rama,

E kawula jenggleng.

Kemudian diteruskan dengan percakapan antara A dan B sebagai 

berikut :

A : sampeyan sore-sore mriki ajeng napa?

B : Ajeng ngadhekake anak kula.

A : Jenenge sinten?

B : Si Tompo.

A : Anggere gelem sega sakepel, jangan satetes, sambel sadulit, 

lan sandhangan sasuwek.

B : Inggih

A : Pun mang tinggal mriki

G kemudian ditinggal dan duduk di samping A. Kemudian B, C, D, E, 

dan F, berdiri dan berputar-putar kian kemari sambil menyanyikan lagu 

Soyang  dan duduk di depan A berdialog dan meninggalkan anaknya. 

Begitu seterusnya sampai akhirnya semua anaknya ikut A, dan B tinggal 

sendirian.

Kemudian B berdiri dan berjalan dan berputar-putar menyannyikan 

lagu soyang, lalu duduk di depan A dan terjadilah percakapan sebagai  

berikut :

B : kula nuwun 

A : inggih, sinten niku?

B : kula pun B  

A : ajeng napa?

B : badhe nyuwun anak kula pun G

A : o, dhek kuru dingengerake, bareng wis lemu dijaluk. Mpun 

samang bekta

G kemudian mengikuti B. Demikian seterusnya hingga akhirnya 

semua anak B kembali ikut bersamanya. Perlu diketahui bahwa terdapat 

versi lain lagi dalam episode di atas. Sesudah anak-anak siB tadi 

semuanya diberikan kepada A sebagai pelayan (ngenger), maka anak-

anak tersebut kemudian disuruh bekerja. Ada yang menyapu, ada yang 
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menggembala, mengambil air, menanak nasi, dan lain-lain. Melihat 

keadaan tersebut B sebagai Emboknya tidak rela. Lalu B menyanyikan 

lagu soyang episode kedua dengan tambahan syair sebagai berikut :

Ora lego ora trima, 

Anakku disiya-siya.

Sesudah lagu itu kemudian B meminta anak-anaknya kembali 

seperti tersebut di atas. Ketika B meminta anak-anaknya, maka terjadilah 

percakapan sebagai berikut :

A : mboten oleh, kuru-kuru digedhekake, bareng lemu kok dijaluk

B : nggih, kula ajeng nyuwung ujungan kelor sekedhik mawon ngge 

kelan

A : nggih samang njupuk dhewe

B kemudian pergi ke belakang A, tetapi tiba-tiba digonggong anjing-

anjing. Anjing-anjing tersebut sebetulnya adalah anak-anak B sendiri. B 

kemudian protes kepada A.

B : kepriye, gilo asu samang nyokot ula ngantek pincang

A : nggih pundi kula tambani, ning samang gek lunga.

B kemudian pergi dan berakhirlah permainan soyang ini. 

Lompat tali
Untuk bermain permainan ini dibutuhkan minimal 4 anak. Pertama 

harus ada dua pemain yang jaga. Dan yang jaga ini yang memegang 

karet di kedua belah sisi yang saling berhadapan. Pemain yang tidak 

jaga harus melompati karet tersebut. Biasanya untuk menentukan siapa 

yang jaga dilakukan hompimpa. Kemudian permainan dimulai dari 

lompat yang karetnya diletakan di bawah pinggang,Dibagian ini pemain 

tidak boleh menyentuh karetnya, kalau menyentuh maka dia harus jaga.

Lalu setelah itu karet ditaruh sepinggang, kemudian sedagu, 

sekuping, sekepala, sejengkal tangan yang ditaruh di atas kepala dan 

terakhir tangan di angkat ke atas, di tempat ane disebut merdeka. 

Khusus untuk yang merdeka dilakukan lompatan sampai tiga kali, karena 

lompatan harus tinggi. Hal ini juga berlaku untuk diatas kepala dan 

sejengkal di atas kepala.
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Nah kalau pemain mampu melewati semuanya itu maka yang 

terakhir karet diletakkan sepinggang pemain yang jaga. Kemudian 

pemain yang melompatinya harus melompati bolak balik karetnya, tampa 

henti, sampai sepuluh kali. Baru pemain tersebut dinyatakan pemenang 

dan permainan kembali dari awal lagi.

Permainan ini dapat membuat kita tinggi loh, kalau misalkan sering 

dilakukan. Kan permainannya mesti melompati karet. Selain itu juga bisa 

dibuat olahraga juga sih, soalnya mesti melompat terus menerus hingga 

sampai merdeka.

Gambar 2.29 sketsa anak bermain lompat tali
Sumber : hurek.blogspot.com

Gangsing/ panggalan
Gasing / Gangsing/ panggal adalah mainan yang bisa berputar pada 

poros dan berkesetimbangan pada suatu titik. Gasing juga merupakan 

mainan anak-anak dan orang dewasa. Sebagian besar gasing dibuat dari 

kayu, plastik, atau bahan-bahan lain. Kayu diukir dan dibentuk hingga 

menjadi bagian badan gasing. Tali gasing umumnya dibuat dari nilon 

atau dari kulit pohon. Panjang tali gasing berbeda-beda bergantung pada 

panjang lengan orang yang memainkan.

Permainan tradisional gasing telah lama dikenal oleh masyarakat. 

permainan tradisional gasing juga telah memiliki nama yang berbeda di 

setiap daerah. Seperti misalnya di daerah Jawa permainan tradisional 

gasing lebih dikenal dengan Gangsing, Panggal, Gangsingan, Pathon, 

Kekehan,. Di Kalimantan Timur disebut Begasing, di Sulawesi disebut 

Maggasing, Aggasing, Paki. Dan masih ada banyak lagi.



MUSEUM PERMAINAN TRADISIONAL ANAK JAWA 

DI SEMARANG 

PENDEKATAN ARSITEKTUR VERNAKULAR 

 

 | Hanif Amrullah | 5112412017 |    51 
 
 

Cara Bermain

Cara memainkan gasing sebenarnya sangat sederhana, yaitu hanya 

dengan melilitkan tali secara teratur pada tangkai atau leher gasing, 

kemudian melempar gasing itu dengan keras sembari menarik talinya. 

Maka kemudian gasing akan jatuh ke tanah dan berputar dengan 

kencang. Pada awal gasing diputar (dilempar) dia akan berputar secara 

kasar, namun setelah mendapatkan sudut putar yang pas dia akan 

mampu berputar dengan konstan. Setelah berputar konstan gasing akan 

kembali berputar secara kasar tidak beraturan sebelum akhirnya jatuh 

dan berhenti.

Gambar 2.30 anak bermain gansing
Sumber : alvyanto.blogspot.com

2.3Kajian Tentang Arsitektur Vernakular
2.3.1 Definisi Arsitektur Vernakular

Arsitektur vernakular adalah arsitektur yang tumbuh dan berkembang dari 

arsitektur rakyat yang lahir dari masyarakat etnik dan berjangkar pada tradisi 

etnik, serta dibangun oleh tukang berdasarkan pengalaman (trial and error), 

menggunakan teknik dan material lokal serta merupakan jawaban atas setting 

lingkungan tempat bangunan tersebut berada dan selalu membuka untuk 

terjadinya transformasi. (Turan Mete, Vernacular Architecture, 1990)

Berdasar tradisi cara membangunnya, vernakular dibagi menjadi bangunan 

menjadi grand-tradition dan folk-tradition. Pada klasifikasi folk-tradition ia 



MUSEUM PERMAINAN TRADISIONAL ANAK JAWA 

DI SEMARANG 

PENDEKATAN ARSITEKTUR VERNAKULAR 

 

 | Hanif Amrullah | 5112412017 |    52 
 
 

menempatkan dua kelompok: kelompok arsitektur primitif dan arsitektur 

vernakular. Rapoport kemudian mengidentifikasi lanjut bahwa jenis arsitektur 

vernakular yang ada dapat dipisahkan sebagai vernakular-tradisional dan 

vernakular-modern. Terjadinya bentuk-bentuk atau model vernakular disebabkan 

oleh enam faktor yang dikenal sebagai modifying factor diantaranya adalah :

a. Faktor Bahan

b. Metode Konstruksi

c. Faktor Teknologi

d. Faktor Iklim.

e. Pemilihan Lahan

f. Faktor sosial-budaya

(Amos Rapoport, House Form and Culture, 1969)

Intinya arsitektur vernakular adalah arsitektur yang di dalamnya terdapat 

unsur arsitektur tradisional dan arsitektur modern. Di dalam arsitektur vernakular, 

bangunan tersebut bercirikan kedua unsur tersebut sebagai contoh kasus 

sebuah bangunan dengan dengan ketinggian 3 lantai bangunan menggunakan 

atap Joglo. Dalam hal ini, atap joglo merupakan salah satu unsur dari arsitektur 

vernakular, sedangkan struktur dari atap joglo tersebut menggunakan beton 

bertulang. Beton bertulang merupakan unsur dari teknologi arsitektur modern.

Arsitektur Vernakular yang tumbuh dari arsitektur rakyat dan berkembang

melewati tahap tahap konfigurasi  lapis lapis kebudayaan  dalam pejalanan

sejarahnya mengalami banyak tekanan tekanan, baik pada kondisi internal

maupun external. Kekuatan external antara lain dari masyarakat industri Barat

yang menebarkan potensi teknologi modern, bahan  bangunan modern. Di lain

pihak masyarakat  telah memiliki tradisi budaya regional yang kuat  yang telah 

diakui masyarakatnya selama puluhan tahun.

Tekanan   kolonialisme   ekonomi   dan   per- tumbuhan    penduduk    yang    

tinggi    membawa dampak   negatip   yang   cukup   berarti   dalam berbagai 

bidang. Terhadap perubahan perubahan yang terus menerus terjadi manusia 

menilai dan membuat pilihan dari sejumlah kemungkinan dari aspek progresif 

maupun aspek expresif kebudayaan. Namun dalam membuat pilihan, mencipta 

dan hidup, manusia tidak mudah terlepas dari ikatan dengan pewarisan 

kebudayaan dari satu angkatan  ke angkatan lain. Warisan arsitektur Vernakular 

Indonesia memiliki nilai  karakteristik  kuat  sesuai  dengan  pemikiran kosmologis 
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dan pandangan hidup masyarakat asli Suatu yang penting yang dimiliki oleh 

arsitektur Vernakular adalah nilai Ekologis yang tanggap  terhadap  lingkungannya  

dan  senantiasa mengacu     pada potensi, kemampuan dan ketrampilan setempat, 

pengetahuan praktis  dan teknik tradisional yang biasanya dilaksanakan sendiri 

atau dibantu oleh kerabat/ masyarakatnya.

Dengan demikian muatan makna dan peran inovasi arsitektur Vernakular 

Indonesia memiliki tampilan berlandaskan kebudayaan    Nasional, yang akan 

menampilkan wujud masyarakat modern namun berkepribadian khas.

Faktor faktor yang mempengaruhi banyak arsitek untuk mengadopsi 

vernakularisme  adalah keinginan untuk menciptakan lagi hubungan dengan 

karakter dasar hakekat bangunan, pewarisan kebudayaan dan Jati Diri.

Potensi Jati diri mulai dicari kembali atau dicoba  untuk  ditemukan  untuk 

mengurangi dampak tekanan internal dan external termasuk kejenuhan  yang  

ditimbulkan oleh  arsitektur modern dan internasionalisme. Peran arsitektur 

Vernakular  menjadi  makin  penting  karena arsitektur ini merupakan bagian dari 

jejak sejarah yang merekam  gaya hidup dan warisan Budaya masyarakatnya. 

(David Pearson-1994:95-99)

Arsitektur Vernakular juga mengalami “perubahan  dan  pertumbuhan”,    

bukan saja karena dampak kemajuan teknologi tetapi juga adanya tuntutan sosio 

kultural yang menyangkut semua organisme  kehidupan.

Sudah barang tentu perubahan ini tidak dibiarkan bergerak semena mena 

,tetapi akar” perubahan” hendaknya senantiasa dijaga oleh Tradisi  dan  bahkan  

harus  tetap  berjangkar pada tradisi.

“Vernacular  architecture  is  based  on  a knowledge of traditional practices”.

Tanpa penjagaan ini, ”perubahan” tidak merupakan bagian dari perputaran 

kemajuan. “Perubahan” yang senantiasa dilindungi oleh Tradisi  tersebut   

merupakan   gerakan   bertahap yang  diperlukan  untuk  menopang  vitalitas. 

Jangkar Tradisi berkait dengan faktor “kesinam- bungan”, karena Tradisi 

merupakan suatu proses turun  temurun,suatu  aktivitas  mewariskan berbagai 

ketentuan, peraturan, adat, teknik dari generasi ke generasi. (Abdullah Nuridin 

Durkee-1987:12-13).

Tradisi bukan sekedar adat atau kegemaran dan juga bukan suatu gaya 

sekejap yang mengisi suatu periode waktu saja, tetapi sesuatu yang menerus, 

menyeluruh dan elemen utamanya adalah AGAMA. (Seyyed Hossein Nasr-

1973:9-10).
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Tradisi melengkapi pedoman bersikap untuk mengantisipasi perilaku  

masyarakat lain. Anggota masyarakat tersebut bertindak secara emosional dan

tidak netral sikapnya terhadap elemen tradisi. Dengan demikian Tradisi merupakan

“Guiding idea”, suatu “pedoman perubahan“ masyarakat yang menguasai

segala aspek kehidupan sehingga  dapat dipandang sebagai penghubung antara

Budaya dan Peradaban.

Sesuai dinamika waktu tradisi sebagai aspek budaya, selalu   mengalami   

periode   perubahan yang   sekaligus   merupakan   tanda   kehidupan tradisi 

tersebut. Tradisi  dapat   berubah  menjadi bergairah dan muda kembali untuk 

menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi tanpa merusak kekuatan 

aselinya. (original spirit). Eksistensi Vitalitas yang didukung oleh Tradisi akan 

menghadirkan Variasi dan Kreasi.

Meskipun diakui bahwa kemajuan teknologi mampu menciptakan 

Modernisasi namun Tradisi dan Modernitas merupakan dua sisi mata uang, 

dimana keduanya perlu dibaca karena ikut menentukan nilai perubahan itu.

Dalam hal ini Tradisi berperan sebagai benteng menghadapi derasnya arus

perubahan karena adanya modernisasi tersebut. Arus perubahan    tersebut 

akan berdampak pada kebudayaan. Kebudayaan akan berkembang jika terdapat

keseimbangan antara “challenge” dan “response”. Jika “challenge”  terlalu besar

dan “response” terlalu kecil, maka   kebudayaan akan   terdesak.  Jika 

“challenge” terlalu kecil, maka kreativitas masyarakat tidak akan berkembang.

(Ayat Rohaedi-1986:pp.37-38)

Perubahan   Budaya  yang  cepat  seringkali menciptakan  hasil yang 

kurang memuaskan  dan merupakan     pengalaman     yang     “menekan” 

Masyarakat. Salah satu sebabnya adalah karena tidak adanya modulasi tingkat 

perubahan dimana masyarakat tidak diberi kesempatan yang cukup untuk 

mengadaptasi  perubahan yang nyaman. Perubahan Budaya secara bertahap 

memberikan kesempatan bagi Masyarakat untuk   beradaptasi dengan tenang,  

”gradual”  dan  tidak  mendadak. Proses ini meningkatkan kemampuan 

Masyarakat mengatasi   tekanan   tekanan   lingkungan   yang terjadi. Dalam 

pada itu diharapkan adanya inovasi dari adaptasi yang dilakukan tanpa 

menimpangkan  keseimbangan  masyarakat, baik secara keseluruhan, maupun 

individu.

Inovasi dan  adaptasi   ini juga terlihat  pada Kebudayaan Indonesia yang 

dinamis terus berkembang mengikuti tuntutan jaman. Pengembangan ini tidak 
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saja pada segi segi tradisional  saja  tetapi  juga  pada segi  modern sebagai 

pengembangan ciri khas budaya Bangsa. (Haryadi Soebadio-1985:31).

Ciri khas budaya yang tetap mengacu pada tuntutan  jaman mendorong  

untuk tetap memiliki lingkungan Sosial Budaya yang  memiliki “Jati Diri”.

Perubahan ini diikuti oleh perubahan fisik dan tata atur yang sesuai dengan

perkembangan aspirasinya, sebagai terjemahan perkembangan kehidupan yang

maju.

2.3.2 Karakter Arsitektur Vernakular
Pengertian arsitektur vernakular juga dapat ditinjau dari karakteristiknya. 

Menurut Salura (2010) arsitektur vernakular yang selalu ada di seluruh belahan 

dunia relatif memiliki tipe yang serupa dan tema-tema lokal yang sangat spesifik. 

Pendapat ini mendukung pendapat Oliver (1997) yang menyatakan bahwa 

unsur-unsur kunci yang menunjukkan indikasi sebuah arsitektur vernakular 

adalah :

a. Traditional self-built and community-built buildings. (Bangunan tradisional 

yang dibangun individual dan kelompok)

b. earlier building types. (Tipe bangunan yang terdahulu)

c. Architecture within its environmental and cultural contexts (Arsitektur dalam 

konteks lingkungan dan budayanya)

d. architecture within its environmental and cultural contexts. (Kondisi 

lingkungan, sumber bahan, system struktur dan teknologi telaah 

mempengaruhi dalam bentuk arsitektural)

e. Banyak aspek dari struktur sosial, system kepercayaan, dan bentuk tingkah 

laku sangat mempengaruhi tipe bangunan, fungsinya dan artinya

f. Dwellings and other building. (Tempat tinggal dan bangunan lainnya)

g. Related to their environment contexts and available resources

(Berhubungan dengan konteks lingkungan mereka dan sumber yang 

tersedia)

h. Utilizing traditional technology (Memanfaatkan teknologi tradisional)

i. Architecture vernacular are built to meet specific needs,  accomodating the

values, economies and way of living of the culture (Arsitektur bentuk lokal 

dibangun untuk memenuhi kebutuhan tertentu, mengakomodasi nilainya, 

keekonomisannya, dan cara hidup budayanya)

Berdasarkan berbagai pendapat di atas maka saat ini, arsitektur vernakular 

dapat disimpulkan sebagai arsitektur yang memiliki sifat ke-lokal-an. Arsitektur 
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vernakular adalah desain arsitektur yang menyesuaikan iklim lokal, 

menggunakan teknik dan material lokal, dipengaruhi aspek sosial, budaya, dan 

ekonomi masyarakat setempat. Pandangannya ini berasal dari rangkuman 

pandangan ahli-ahli lain yang pernah membahasnya secara terpisah. Faktor 

iklim lokal (climatic factor) terinspirasi oleh Koenigsberger dalam bukunya yang 

terbit tahun 1974. Faktor teknik dan material lokal mendapat inspirasi dari 

Spence dan Cook dalam bukunya (terbit tahun 1983). Yang membahas 

pengaruh material dan teknik lokal pada karya arsitektur vernakular. Pengaruh 

faktor sosial dan budaya mendapat inspirasi dari Rapoport (terbit tahun 1969) 

yang membahas secara khusus tentang faktor sosial dan budaya dalam 

arsitektur vernakular.

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara 

umum arsitektur vernakular memiliki karakteristik sebagai berikut :

a. Diyakini mampu beradaptasi terhadap kondisi fisik, sosial, budaya dan 

lingkungan setempat.

b. Dibangun dengan memanfaatkan sumber daya fisik, sosial, budaya, religi, 

teknologi dan material setempat,

c. Memiliki tipologi bangunan awal dalam wujud hunian dan lainnya yang 

berkembang di dalam masyarakat tradisional,

d. Dibangun untuk mewadahi kebutuhan khusus, mengakomodasi nilai-nilai 

budaya masyarakat, ekonomi dan cara hidup masyarakat setempat.

e. Fungsi, makna dan tampilan arsitektur vernakular sangat dipengaruhi oleh 

aspek struktur sosial, sistem kepercayaan dan pola perilaku masyarakatnya.

f. Pengaruh teknologi yang hadir dalam bentuk proses pembangunan maupun 

penggunaan material bangunan pengganti material bangunan tradisional 

yang ada.

g. Pengaruh iklim makro di daerah setempat terhadap bentuk bangunan yang 

tidak mengurangi fungsi utama bangunan.

2.4Studi kasus
2.4.1 Museum Ronggowarsito

Museum yang terletak di jalan Abdurrahman Saleh ini merupakan museum 

terlengkap di Semarang yang memiliki koleksi sejarah, alam, arkeologi, 

kebudayaan, era pembangunan dan wawasan nusantara. Ranggawarsita, yang 

terkenal dengan hasil karyanya dalam bidang filsafat dan kebudayaan, museum 
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ini menempati luas tanah 1,8 hektare, museum ini dibuka setiap hari pukul 08.00 

sampai 16.00 wib. Berjarak kurang lebih 3 Km dari tugumuda. Dan dapat 

dijangkau dengan transportasi umum maupun pribadi.

Gambar 2.31 letak museum ronggowarsito
Sumber : google maps, 2016
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Gambar 2.32 block plan museum ronggowarsito
Sumber : analisis penulis, 2016

Museum rangga warsita terbagi menjadi beberapa area meliputi area parkir 

pengunjung, area pamer, dan fasilitas umum. Pintu masuk dan keluar museum 

berada pada satu area yang menjadikan pintu tersebut dijadikan sirkulasi dua 

arah, sehingga gerbang utama museum dibuat lebar agar tidak terjadi cross.

Pada area fasilitas umur terdapat beberapa ruang sewa yang disewa untuk 

beberapa minimarket dan juga terdapat mesin ATM. Selain itu juga terdapat 

fasilitas seperti mushola dan toilet.

 
Area parkir

pengunjung

Area museum
(pamer)

Fasilitas 
umum

Area parkir pengelola
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Gambar 2.33 tampak depan Museum Ronggowartiso
Sumber : foto survei, 2016

Terdapat beberapa objek pamer berupa miniatur tiga dimensi tentang 

kejadian-kejadian bersejarah pada masa lampau. Berikut adalah beberapa 

dokumentasi yang diambil dari area pamer museum ranggawarsita. 

       
Gambar 2. 34 display ronggowarsito Gambar 2.35 display ronggowarsito

Sumber : foto survei, 2016 sumber : foto survei, 2016
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Gambar 2.36 display ronggowarsito Gambar 2.37. Stand museum transportasi 

dalam acara pameran di Museum Ronggowarsito
Sumber : foto survei, 2016 Sumber : foto survei 2016

Gambar 2.38 Stand museum transportasi
Dalam acara pameran di Museum Ronggowarsito

Sumber : foto survei, 2016

2.4.2 Museum anak kolong tangga
Museum Kolong Tangga, merupakan museum mainan pertama dan satu-

satunya di Indonesia. Terletak di gedung Taman Budaya Yogyakarta lantai dua, 

tepatnya di Jalan Sriwedani no. 1, Yogyakarta, museum ini berada satu kompleks

dengan Taman Budaya Yogyakarta.

Museum ini didirikan oleh Rudi Corens, seorang seniman berkebangsaan 

Belgia, dibantu oleh teman-temannya antara lain Diyan Anggraeni (Dinas 

Kebudayaan) dan Anggi Minarni (Karta Pustaka). Dibuka untuk umum pada 
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tanggal 2 Februari 2008, museum ini didirikan berawal dari satu kekhawatiran 

Rudi Corens terhadap anak-anak dan remaja yang cenderung melupakan 

budaya dan tradisi mereka sendiri di era globalisasi ini. Anak-anak sekarang lebih 

memilih untuk menghabiskan waktu untuk menonton televisi atau bermain 

gadget elektronik.

Gambar 2.39 denah museum anak kolong
Sumber : analisis penulis, 2016

Museum anak kolong tangga berada pada area taman budaya Yogyakarta 

lantai dua. Museum ini hanya terdapat satu ruang pamer yang di dalamnya 

berisikan objek pamer yang berupa hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak 

pada zaman dahulu.

Gambar 2. 40 museum anak kolong tangga Gambar 2.41 interior museum anak kolong
Sumber : foto survei, 2016 sumber : foto survei, 2016

 keluar masuk 

Ruang pamer 

Objek pamer 

Objek pamer 
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Gambar 2.42 dakon di museum anak kolong Gambar 2.43 gambar anak kecil
Sumber : foto survei, 2016 sumber : foto survei, 2016

  
Gambar 2.44 Objek pamer Gambar 2.45 objek pamer

Sumber : foto survei, 2016 Sumber : foto survei, 2016
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BAB V
KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN MUSEUM 

PERMAINAN TRADISIONAL ANAK JAWA

5.1.Konsep Kontekstual
5.1.1. Site terpilih

 
Gambar 5.1 site Museum Permainan Tradisional Anak jawa

Sumber : analisis penulis, 2016

Site terpilih merupakan lahan kosong dengan kontur. Sekitarnya adalah 

pemukiman, persawahan, dan jalan raya dan. Batas-batas dari site terpilih 

adalah sebagai berikut :

Lokasi : Jl. Raya Ngaliyan

Luas : 0.63 Ha (hektar)

Lingkungan : cukup padat penduduk

Batas : Utara : Pintu masuk perumahan

Timur : Jl. Raya Ngaliyan

Selatan : Rumah Penduduk

Barat : Rumah Penduduk
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Kondisi Eksisting : Lahan Kosong

Kondisi Tapak : Berkontur

5.1.2. Zoning
Dari berbagai macam analisa yang dibuat, maka zoning akhir pada 

site adalah :

Gambar 5.2 zoning akhir
Sumber : analisis penulis, 2016

Area parkir dan area publik berada di paling depan agar 

memudahkan pengunjung untuk memarkir kendaraan serta menikmati area 

publik. Area museum (Area Pamer Utama) berada pada bagian tengah.

5.2.Konsep program perencanaan
5.2.1. Konsep aspek arsitektural

a. Gaya arsitektur
Museum Permainan Tradisional Jawa ini menggunakan gaya 

arsitektur vernakular sebagai bentuk respon terhadap kebudayaan 

setempat yang masih kental dan sebagai respon positif terhadap 

bangunan sekitar agar tercipta keselarasan dan harmoni antara 

bangunan baru maupun bangunan lama.

Konsep Arsitektur Vernakular pada Museum Permainan Tradisional 

Jawa ini memiliki ciri-ciri :
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1. Bersifat lokalitas, menampilkan regol sebagai ruang penerima, atap 

joglo panoragan sebagai penutup bangunan.

2. Tipologi bangunan di sesuaikan dengan kebutuhan museum.

3. Untuk aplikasi terhadap factor iklim, konsep zoning antara bangunan 

bangunan utama, bangunan penunjang dan bangunan servis 

dipisah, sehingga memaksimalkan unsur iklim di daerah setempat.

4. Perkembangan teknologi dapat diterapkan pada beberapa 

bangunan seperti bagian struktural, material penutup atap, material 

pembentuk dinding, sekat antar ruang.

b. Konsep bangunan
1) Konsep Massa Bangunan

Massa bangunan menghadap kearah utara karena merupakan 

perletakan bangunan agar tidak terkena paparan sinar matahari 

secara langsung. Dalam menentukan orientasi bangunan, terdapat 

beberapa pertimbangan diantaranya :

a) Kondisi lingkungan (kebudayaan setempat), orientasi bangunan 

menurut bangunan setempat/ joglo dengan arah hadap utara/ 

selatan supaya tidak terkena paparan sinar matahari secara 

langsung.

b) Kondisi klimatologis, berpengaruh pada tingkat pencahayaan 

bangunan yang didasarkan pada sirkulasi dan arah matahari.

c) Terhadap tapak bangunan, dengan mempertimbangkan 

pencapaian utama didasarkan pula pada jalan utama, maka 

orientasi bangunan dihadapkan pada jalan utama.

2) Konsep gubahan massa

a) Konsep gapura

Gambar 5.3 Konsep gapura
Sumber : Sketsa penulis, 2016
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Bentuk gapura diambil dari salah satu permainan tradisional 
yaitu bekel. Bentuk diambil dari biji bekel yang terbuat dari 
tembaga.

b) Bentuk gubahan massa

+

Gambar 5.4 gubahan massa
Sumber : sketsa penulis, 2016

Bentuk gubahan massa merupakan penggabungan antara 

elemen kepala dan badan. Kepala (atap) menerapkan bentuk 

atap khas Jawa yaitu atap joglo agar bercirikan bangunan 

dengan pendekatan arsitektur vernakular. Sedangkan badan 

menggunakan bentuk kubus. 
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3) Penggunaan pendopo pada bangunan.

Gambar 5.5 Pendopo 
Sumber : analisis penulis, 2016

4) Penggunan ukiran khas Jawa Tengah untuk ornamen pada dinding, 

pintu, ataupun langit-langit.

Gambar 5.6 macam ukiran kayu berasal dari jawa tengah
Sumber : kampungmebel.com
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c. Penataan ruang luar 
Ruang terbuka atau ruang luar pada museum ini menggunakan dua 

jenis ruang luar, yaitu ruang luar aktif dan ruang luar pasif :

1) Ruang terbuka aktif menggunakan fungsi ruang komunal berupa 

plaza dan area bermain, dengan harapan dapat menarik minat 

pengunjung untuk mengetahui isi didalam museum. Ruang luar aktif 

dapat dicapai dengan beberapa pola vegetasi, diantaranya :

a) Pola Vegetasi sebagai Penggerak

Penataan Vegetasi di luar ruangan yang berfungsi sebagai 

penggerak/ alur pengguna. Pola vegetasi seperti ini bias 

menggunakan tanaman cemara, tanaman perdu, dll.

Gambar 5.7 sketsa vegetasi penggerak alur
Sumber : sketsa penulis, 2016
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Gambar 5.8 sketsa vegetasi 
Sumber : sketsa penulis, 2016

b) Pola Vegetasi sebagai pembentuk Ruang

Vegetasi dapat digunakan sebagai pembentuk ruang dengan 

menggunakan tanaman sebagai pembatasnya. Tanaman yang 

cocok digunakan untuk pembentuk ruang seperti perdu/ semak.

Gambar 5.9 sketsa vegetasi
Sumber : sketsa penulis, 2016

c) Pola Vegetasi sebagai Peneduh

Vegetasi sebagai peneduh digunakan sebagai peneduh di 

bagian-bagian tertentu, seperti tempat parkir, bagian tepi lahan. 

Pohon yang digunakan berukuran besar dengan daun yang 

lebat, seperti mahoni, beringin, dll.
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Gambar 5.10 vegetasi sebagai peneduh
Sumber : sketsa penulis, 2016

2) Ruang terbuka pasif di gunakan untuk menempati ruang luar yang 

mati atau tidak dapat digunakan dengan fungsi tertentu. Pemilihan 

soft material dan hard material sebagai elemen dari sebuah ruang 

terbuka pasif.

5.2.2. Konsep program ruang
a. Kebutuhan ruang

Tabel Aktivitas dan kebutuhan ruang Museum Permainan 

Tradisional Jawa di Kota Semarang

NO AKTIVITAS KEBUTUHAN RUANG

PENGUNJUNG

1 Beli tiket Loket
2 Masuk Entrance Hall
3 Menunggu Teman Lobby
4 Makan dan Minum Kafe
5 Beli Souvenir Museum shop

6 Melihat Koleksi
Ruang Pamer Temporer
Ruang Pamer Permanen

7 Membaca Perpustakaan
8 Bermain Ruang permainan
9 Diskusi Ruang Diskusi

10 Memarkirkan Bus Parkir Bus
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NO AKTIVITAS KEBUTUHAN RUANG

PENGELOLA
11 Bekerja Ruang Kepala Museum
12 Bekerja Ruang Sekretaris
13 Bekerja Ruang Divisi Manajemen
14 Bekerja Ruang Divisi Marketing
15 Bekerja Ruang Tenaga Teknis
16 Bekerja Ruang Kurator
17 Bekerja Ruang Staff Keamanan
18 Bekerja Ruang Staff Kebersihan
19 Bekerja Ruang Tenaga Teknis
20 Menyeleksi Ruang Seleksi
21 Bongkar Muat Loading Dock
22 Rapat Ruang Rapat
23 Istirahat R. Istirahat

Menerima Tamu R. Tamu
25 Membuat Mak. & min. Pantry dan Dapur
26 Memarkirkan Mobil Parkir Mobil (Pengelola)
27 Memarkirkan Motor Parkir Motor (Pengelola)
28 SERVIS
29 Menyimpan Genset Ruang Genset 
30 Menyimpan Mesin AC Ruang Mesin AC
31 Mengendalikan AC Ruang AHU
32 Menyimpan Pompa Air Ruang Pompa Air
33 Mengendalikan ME Ruang Panel

34 Menyimpan Sound, dll. Ruang Sound, Layar dan 
Lighting

35 Menyimpan Trafo Ruang Trafo
36 Menyimpan Peralatan Gudang
37 Buang Air Toilet
38 Beribadah Musholla
39 Memarkirkan Sepeda Parkir Sepeda

Tabel 5.1.Kebutuhan ruang
Sumber : snalisis penulis, 2016

b. Persyaratan ruang
MACAM 
RUANG

PERSYARATAN RUANG

Ruang Pamer 1. Tidak lembab
2. Tidak terkena sinar matahari secara langsung
3. Pola sirkulasi yang nyaman
4. Memerlukan penerangan yang baik
5. Terbebas dari gangguan jamur dan serangga
6. Memerlukan layout pameran yang representatif dan 

menarik
7. Dekat dengan ruang-ruang penunjang

Ruang 
Bermain 

1. Cukup untuk digunakan bermain (luas)
2. Dekat dengan ruang pamer tiap permainan tradisional
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MACAM 
RUANG

PERSYARATAN RUANG

Permainan 
Tradisinal 

3. Dekat dengan ruang-ruang penunjang yang lain
4. Tersedia alat-alat untuk memainkan permainan 

tradisional
Perpustakaan 1. Mudah dijangkau

2. Memerlukan layout ruang yang nyaman bagi 
pembaca

3. Mendukung sirkulasi
Ruang audio 
visual

1. Memerlukan pengaturan suara yang baik
2. Dekat dengan ruang penunjang
3. Memerlukan penghawaan yang baik

Museum shop 1. Dekat dengan ruang-ruang penunjang yang lain
2. Mudah dijangkau

Kafe 1. Memerlukan penerangan yang baik
2. Memerlukan penghawaan yang baik

Tabel 5.2.Persyaratan ruang
Sumber : analisis penulis, 2016

c. Program ruang 

Rekapitulasi Besaran Ruang

Kelompok Ruang Luas (m2)

Kelompok ruang penerima 1250.5m2

Kelompok ruang pameran utama 928 m2

Kelompok ruang pengelola 260 m2

Kelompok ruang edukasi 193 m2

Kelompok ruang penunjang 509 m2

Kelompok ruang keamanan 101 m2

Kelompok ruang Koleksi 337 m2

Kelompok ruang Servis 123 m2
Jumlah luas bangunan 3701.5 m2

Tabel 5.3.Rekapitulasi besaran ruang
Sumber : analisis penulis, 2016
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d. Sirkulasi Dalam Ruang
1) Antar Ruang

Pola sirkulasi antar ruang mengikuti konfigurasi ruang yang organik, 

untuk memberikan kesan fleksibel dan atraktif bagi pengunjung 

museum.
2) Sirkulasi Dalam Ruang

Pola sirkulasi di dalam ruang menggunakan konfigurasi liniear, 

koridor dan radial. Pada ruang pamer pengunjung diarahkan untuk 

berjalan lebih teratur dan berurutan. Agar nantinya pengunjung 

menikmati semua benda koleksi yang dipamerkan, karena pola 

liniear memberi kesan berurutan. Pada lokasi tertentu pengunjung 

akan di tempatkan pada pusat ruangan, agar pengunjung dapat 

santai menikmati koleksi, sehingga tidak jenuh. Karena pola sirkulasi 

radial memiliki kesan ridak kaku, santai dan fleksibel.

e. Penataan Layout Pameran
Penataan layout pameran pada museum ini direncanakan akan 

menggunakan beberapa teknik memamerkan benda koleksi, yaitu :

1) Menggunakan teknik Enclose Object,untuk memamerkan benda 

koleksi tertentu yang butuh perlindungan pagar kaca.

2) Menggunakan teknik Animed Object untuk memamerkan benda 

koleksi museum untuk menarik minat pengunjung untuk berinteraksi

3) Menggunakan teknik Diorama untuk mengilustrasikan sejarah 

maupun pertunjukan kesenian kepada pengunjung

f. Pencahayaan Pameran
1) Pencahayaan Alami

Gambar 5.11 Perletakan bangunan yang menguntungkan terhadap cahaya 
matahari

Sumber : Dipl. Ing. Y. B. Mangunwijaya, 2000
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Beberapa cara untuk mendapatkan cahaya matahari sesuai 

kebutuhan, adalah sebagai berikut :

a) Menggunakan filter perantara terhadap masuknya cahaya 

matahari

b) Menghindari cahaya matahari langsung pada siang dan sore hari 

(dengan menggunakan kaca yang memiliki spesifikasi khusus)

c) Pemberian bukaan-bukaan yang memungkinkan cahaya 

matahari masuk ke dalam ruangan

 
Gambar 5.12 pencahayaan alami

Sumber : iaa-untan.weebly.com

Pencahayaan alami digunakan untuk pembentukan suasana ruang, 

tidak untuk pencahayaan bagi benda koleksi. Dengan tetap 

memperhatikan keamanan benda koleksi, sehingga penempatan 

benda koleksi berada di tempat yang tidak terkena cahaya matahari 

langsung atau penempatan cahaya terletak pada ruang yang tidak 

terdapat benda koleksi. Selain itu pencahayaan alami juga sangat 

diperlukan untuk ruang-ruang tertentu sebagai penerangan, 

diantaranya ruang perpustakaan, hall penerima, bangunan 

pengelola, dll.
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2) Pencahayaan Buatan

Gambar 5.13 pencahayaan buatan
Sumber :1219251031iputuhandymahendrayasa.wordpress.com

Pencahayaan buatan digunakan untuk pembentuk suasana dan 

display pameran pada ruang pamer benda koleksi dengan lampu 

sorot. Sehingga pengunjung yang dating dapat focus melihat benda 

koleksi museum yang dipamerkan. Beberapa contoh pencahayaan 

buatan :

a) Pencahayaan langsung

(1) Wall washer

(2) Down light

(3) Track light

(4) Spot light

b) Pencahayaan tidak langsung

(1) Cove light

(2) Valance light

(3) Cornice lighting

Gambar 5.14 Pencahayaan Tidak Langsung
Sumber : neufert, ernst, 2002
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3) Pencahayaan yang dipantulkan

Gambar 5.15 : Macam Pencahayaan Alami
Sumber : neufert, ernst. 2002 (data arsitek)

g. Penghawaan Dalam Bangunan
1) Penghawaan Alami

Tidak semua ruang dalam museum menggunakan penghawaan 

alami, beberapa ruang tidak memerlukan penghawaan alami, 

namun penghawaan alami tetap perlu diperhatikan. Karena 

pengahawaan alami berfungsi mengurangi beban energy yang 

digunakan. Ventilasi silang atau Cross ventilation dapat diterapkan 

untuk mendapatkan penghawaan alami di dalam bangunan. 

Perletakan massa bangunan juga berpengaruh dalam penghawaan 

alami. Beberapa ruang pada museum yang memanfaatkan 

penghawaan alami yaitu ruang pengelola, toilet, kafe dan lainnya 

yang kurang memerlukan penghawaan buatan pada ruang.

2) Penghawaan Buatan

Beberapa benda koleksi memerlukan suhu tertentu didalam ruangan 

karena rawan terhadap kerusakan, hanya tahan terhadap tingkat 

suhu tertentu. Pada suhu tertentu yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan dapat merusak benda koleksi museum yang dipamerkan. 

Untuk itu solusi yang tepat adalah dengan menggunakan 

penghawaan buatan. Dengan penghawaan buatan dapat diatur 

suhu yang diharapkan. Beberapa ruang yang memerlukan 

pengahwaan buatan adalah ruang pamer, perpustakaan, dll. 

Dengan menggunakan AC (Air Conditioning) sentral. 
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5.2.3. Konsep aspek teknis
a. Penerapan struktur

1. Sub Struktur

Struktur Pondasi menggunakan pondasi dalam setempat yaitu 

Footplat dan Pondasi Lajur Batu Kali. Pemilihan pondasi Footplat 

karena mengingat lingkungan/ site yang akan dibangun merupakan 

area persawahan dan kebutuhan bangunan maksimal hanya 2 

lantai.

Gambar 5.16 Konsep Pondasi Mini Pile
Sumber : Analisa penulis, 2016

2. Super Struktur

Bangunan museum ini yang merupakan bangunan yang digunakan 

untuk pbulik sehingga diperlukan struktur badan yang kuat untuk 

menopang beban dari pengunjung, koleksi maupun bangunan itu 

tersendiri. Bagian Struktur badan bangunan menggunakan Balok, 

Sloof, Plat Beton bertulang dan Kolom.

3. Upper Struktur

Bangunan ini nantinya merupakan bangunan yang lokasinya berada 

pada lokasi yang masih kental terhadap kebudayaan setempat. 

Penggunaan struktur atap nantinya akan menyesuaikan dengaan 

konsep dan kesesuaian dengan lingkungan. Sehingga digunakan 

alternatif struktur konstruksi atap Baja IWF, Konvensional ataupun 

Spaceframe.



MUSEUM PERMAINAN TRADISIONAL ANAK JAWA 

DI SEMARANG 

PENDEKATAN ARSITEKTUR VERNAKULAR 

 

 | Hanif Amrullah | 5112412017 |    128 
   

 

5.2.4. Konsep aspek kinerja
a. Utilitas bangunan

Sistem utilitas sebagai penunjang kinerja bangunan dapat dijelaskan 

sebagai berikut :

1. Sistem transportasi bangunan

Alat transportasi bangunan secara vertical dapat menggunakan:

a) Ramp

b) Tangga (pengelola dan pengunjung)

Transportasi vertikal bagi pengunjung maupun pengelola berupa 

ramp dan tangga digunakan didalam bangunan untuk mengurangi 

beban energi yang digunakan didalam bangunan, untuk

mengangkut barang menuju ke lantai 2 menggunakan ramp.

2. Sistem jaringan listrik

Instalasi listrik menggunakan jasa PLN, memanfaatkan jaringan 

listrik yang sudah ada. Disaat terjadi pemadaman listrik atau 

kerusakan pada jaringan listrik PLN dapat menggunakan cadangan 

berupa genset. Aliran listrik dapat digunakan sebagai :

a) Penerangan baik indoor maupun outdoor

b) Sumber tenaga bagi penunjang kebutuhan aktivitas dalam 

bangunan, seperti AC, Komputer, dll.

c) Sumber tenaga bagi alat-alat servis.

3. Sistem komunikasi

a) Komunikasi Pengguna Dengan Lingkungan Luar

Komunikasi ini bisa terjadi antara pengelola dengan pihak luar 

atau pengunjung dengan pihak luar. Untuk pengelola yang 

melakukan komunikasi biasa (formal) dengan pihak luar, di 

instalasikan sistem telepon PABX dan WAN (Wide Area 

Network).

b) Komunikasi Pengguna di dalam bangunan

Komunikasi ini meliputi komunikasi pengelola dengna 

pengunjung atau antar pengelola. Komunikasi antar pengelola 

dapat dilayani memakai sistem telepon LAN. Sementara itu, 

untuk komunikasi pengelola dengan pengunjung menggunakan 

speaker yang di instalasi pada ruang-ruang yang diakses public, 

sistem ini berguna untuk pemberitahuan informasi.
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4. Sistem jaringan air

Sistem jaringan air dibagi menjadi dua yaitu :

a) Sistem jaringan air bersih

Sistem jaringan air bersih menggunakan air sumur atau PDAM 

yang di pompa menuju roof tank, selanjutnya dialirkan 

menggunakan sistem gravitasi.

b) Sistem jaringan air kotor

Sistem pembuangan limbah cair atau air kotor yang berasal dari 

WC, binatu, dapur dan lavatory akan langsung dibuang ke bak 

kontrol untuk menyaring material yang masih bersifat padatan 

(seperti: plastik, pembalut wanita dan sebagainya) untuk 

kemudian dialirkan ke dalam Septictank.

5. Sistem pemadam kebakaran

Untuk langkah pemadaman diperlukan perangkat sebagai berikut :

a) Sprinkler

Alat ini berfungsi memancarkan sejumlah air bertekanan secara 

otomatis dan merata ke semua arah sebagai pemadam 

kebakaran yang dipasang pada plafond ruangan, biasanya 

terpadu dengan smoke + heat detector. Alat akan bekerja 

secara otomatis bila kepala sprinkler pecah akibat panas dan 

otomatis akan menyemburkan air untuk memadamkan api. 

b) Hydrant Box

Alat ini terdiri atas keran putar, selang air penyiram (hose) yang 

tergulung rapi dalam suatu box yang terhubung dengan tempat 

air dengan up feedsystem. Panjang selang berkisar 25–30 

meter diletakkan minimal 1 unit pada tiap lantai bangunan. Alat 

ini ditempatkan dalam kotak kaca yang ditanam dalam dinding. 

Jika kebakaran terjadi maka kotak kaca akan dipecahkan dan 

kran diputar untuk mengalirkan air melalui selang.

c) Hydrant Pillar

Alat ini terletak dibagian luar bangunan, berfungsi sebagai 

tempat penyambungan antara selang air dengan ground 

reservoir untuk memadamkan api di bagian luar bangunan.

d) Fire Extinguisher
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Alat pemadam kebakaran yang menggunakan bahan kimia 

tertentu yang berfungsi memadamkan api secara langsung. 

Bentuknya berupa tabung dengan ukuran tertentu. Diletakkan

minimal satu pada tiap lantai bangunan bersama hydrant box.

6. Sistem Penangkal Petir

Museum ini memerlukan sistem penangkal petir agar terhindar dari 

sambaran petir. Oleh karena itu perlu adanya sistem penangkal 

petir. Sistem Franklin Rod sangat cocok untuk sistem penangkal 

petir museum ini.

Sistem Franklin Rod memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

a) Alat penerima logam tembaga ( logam bulat panjang yang

runcing )

b) Kawat penyalur dari tembaga

c) Pertanahan kawat penyalur sampai dengan pada bagian tanah 

basah

d) Sistem perlindungan dengan bentuk sudut 45 derajat

Teknik pemasangan sistem Franklin Rod adalah:

1) Batang yang runcing (bahan cooper split) dipasang paling 

atas batang tembaga elektroda yang ditanamkan

2) Batang elektroda pentanahan dibuat bak control 

memudahkan pemeriksaan dan pengetesan

3) Sistem ini cukup praktis dan biayanya murah jangkauannya 

terbatas.
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