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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

1.1.1. Latar Belakang Pengadaan Proyek 

Menurut Badan Pusat Statistik (2013), jumlah remaja (10-24tahun) di Indonesia 

berjumlah  63 juta jiwa atau sebesar 26.8% dari 233 juta jiwa penduduk Indonesia. 

Dari data tersebut diprediksi sekitar tahun 2020-2030, Indonesia akan mendapat 

bonus demografi, dimana jumlah usia angkatan produktif (15-64tahun) akan 

mencapai 70%, sehingga pembinaan terhadap remaja atau penduduk usia produktif 

harus digiatkan sebagai aset pembaharuan dan pembangunan bangsa. Pembinaan 

remaja diwujudkan melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi 

remaja unruk mewujudkan remaja yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan 

profesional sebagai bagian dari pembangunan nasional.1

Salah satu wujud nyata usaha pemerintah dalam mengembangkan potensi remaja 

adalah mengeluarkan Undang-Undang No.40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dan 

dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2011 mengenai 

Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan 

Prasarana dan Sarana Kepemudaan. Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan 

yang diarahkan pemerintah sebagai bentuk pelayanan pengembangan kepeloporan 

pemuda. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan 

potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan 

memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.2

Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pendidikan memiliki 166 

Sekolah Menengah Umum dan 208 Sekolah Menengah Kejuruan, 10 perguran 

tinggi negeri dan 112 institusi dengan 18 universitas, 42 sekolah tinggi/institut. 7 

politeknik dan 45 akademi3 yang mampu menarik 310.840 jiwa pendatang dari 33 

provinsi di Indonesia terutama individu remaja.4

                                                           
1UU Republik Indonesia No.40 Tahun 2009, tentang Kepemudaan. Hal.1.
2PP Republik Indonesia No.41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta 
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.pasal 1 (5) hal 9.
3http://www.bkkbn.go.id/ Data Statistik Sarana Pendidikan Nasional 2008-2013. 
4Katalog BPS: Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2013.Hal.61.
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Sumber: Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2013, BPS DIY, 2013 

Jumlah penduduk usia remaja (10-24 tahun) di D.I.Yogyakarta pada tahun 2015  

berjumlah 684.000 jiwa (19%) dari jumlah penduduk D.I Yogyakarta keseluruhan 

3.580.300 jiwa. Pada tahun 2015, penduduk dengan kelompok umur 10-14 tahun 

berjumlah 201.000jiwa. Penduduk dengan kelompok umur 15-19 tahun berjumlah 

200.500 jiwa dan penduduk dengan kelompok umur 20-24 tahun berjumlah 

282.500 jiwa.5 Pada tahun 2020, jumlah remaja di D.I.Yogyakarta rentang usia 10-

14 tahun diprediksi akan meningkat sebesar kurang lebih 11.000 jiwa dengan 

peningkatan 1.000-4.000 jiwa per tahunnya dan penduduk rentang usia 15-19 tahun 

dengan peningkatan kira-kira 11.300 jiwa dengan peningkatan 1.000-4.000 jiwa per 

tahunnya, sedangkan untuk rentang usia 20-24 tahun akan menurun sebesar 43.900 

jiwa dengan penurunan 11.000-12.000 jiwa per tahunnya. Sehingga fokus 

pembinaan remaja lebih diarahkan untuk pembinaan remaja awal dengan rentang 

usia 11-15tahun dan remaja tengah 15-18 tahun. Pada tahun 2035, diproyeksikan 

                                                           
5Katalog BPS: Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2013.Hal.67.

Tabel 1. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umurdi D.I.Yogyakarta tahun 2012-2021

Sumber: Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2013, BBPS DDIY, 201013

Jumlah penduduk usia remaja (1(100-244 ttahahun) di D.I.Yogyakarta pada tahunun 220

beberjumlah 684.000 jiwa (19%) dari jumlah penduduk D.I Yogyakarta kkeseselelururuh

3.3.58580.303000 jijiwawa. PaPadada ttahahunun 22010 5, pendududukk dedengnganan kkelelomompopokk umurur 1100--1414 tahu

beberjrjumu lah 201.0000j0jiwiwa. Pendududuk k dedengngaan kelompookk umumur 15-19 tahhunun bbeerjuml

2000.0.505000 jijiwwa ddanan penduduk ded ngan kkeelompok ummurur 2200-2424 ttahahunun berjuml

282.500 jiwa.5 Pada tahun 2020,0, jumlah rer maja di D.I.Yogyakarta rentang usia 1

14 tahun diprediksi akan menningkat sebbesar kurang lebih 11.000 jiwa deng

peningkatan 1.000-4.000 jiwa peer tahunnynya dan penduduk rentang usia 15-19 tahu

dengan peningkatan kira-kira 11.30300 jiwwa dengan peningkatan 1.000-4.000 jiwa p

tahunnya, sedangkan untuk rentang ususia 20-24 tahun akan menurun sebesar 43.90
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jumlah remaja berumur 10-14 tahun akan berjumlah 254.000 jiwa, remaja berusia 

15-19 tahun akan berjumlah 248.300 jiwa, dan remaja berusia 20-24 akan 

berjumlah 111.500 jiwa, sehingga proyeksi jumlah remaja di D.I. Yogyakarta pada 

tahun 2035 akan berjumlah 613.800 jiwa. 

Sumber: Bkkbn.go.id 

Dari data diatas jumlah remaja tertinggi berada di Kabupaten Bantul dengan 

persentasi jumlah remaja tertinggi yaitu sebesar 55.25%, dilanjutkan dengan Kota 

Yogyakarta dengan 54,57% dan Kabupaten Sleman dengan 53.79%. Sehingga 

ketiga wilayah tersebut paling berpotensial sebagai fokus lokasi pemberdayaan 

remaja untuk mengembangkan potensi remaja di D.I.Yogyakarta. 

Individu dimasa remaja mengalami masa storm and stress (badai dan tekanan), 

untuk menyatakan bahwa masa remaja merupakan masa bergolak yang diwarnai 

dengan konflik dan perubahaan suasana hati yang mengakibatkan gangguan emosi. 

Dengan kata lain, masa remaja identik dengan berbagai permasalahan berkaitan 

dengan ego yang tinggi, pencarian jati diri dan perubahan dalam pola pikir yang 

mengakibatkan remaja memiliki emosi yang tidak terkendali, labil, dan tumpul 

yang cenderung mengarah kepada bentuk penyimpangan sosial berupa kenakalan 

remaja. (Hurlock, 2008).

Selain faktor internal, kenakalan remaja juga dapat dipicu oleh beberapa faktor 

lainnya kurangnya motivasi remaja untuk beraktivitas di waktu luang yang disertai 

kurangnya ruang yang mewadahi remaja dalam beraktivitas yang terarah secara 

efektif menjadi salah satu pemicu kenakalan remaja.6 Menurut Willis, waktu luang 

                                                           
6Ringkasan Eksekutif dari kajian Pusat Penelitian Kebijakan: Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan.2011

Tabel 2. Jumlah Balita, Remaja, dan Lansia Wilayah D.I.Yogyakarta

Sumberr: Bkkbn

DaDariri data a diatas jumlah remaja tertinggi berada di Kabupata en BBanantul denng

pepersr entaasi jumlah remaja tertinggi yaitu sebesar 55.25%, dilanjuutkt an ddenengagan KKo

YoY gyaakarta dengan 54,57% dan Kabupaten Sleman dengan 53..79%.% SSehe innggg

ketigaga wilayah tersebut paling berpotensial sebagai fokus lokasi pemberddayayaa

remaajja untuk mengembangkan potensi remaja di D.I.Yogyakarta. 

Individu dimamasasa rrememajajaa memengngalalama i maassa ststorormm anandd ststreressss (badai dan tekkananaan

untuk menyatakan bahwa masa remamajaj  merupakan masa bergolak yang g didiwawarn

dedengngan konflik dan perubahaan suasana hati yang mengakibatkan gagangngguguanan eemo

DeDengnganan kkatataa lalainin,, mamasa rrememajajaa ididentitik k dedengnganan bbererbabagagaii pepermrmasasalalahahann bbeerkaita

dedengnganan egogo yyanangg ttingnggigi, pencncarian n jajatti dirii dadan peperurubabahahan n dadalam m popolala ppikir yan

mengaakikibabatktkanan remaja memilikiki emosii yang tidak terkenndadalili, lalabbil, dan tump

yang cenderung mengarah keppada bentukk penyimpangan sosial berupa kenakal

remaja. (Hurlock, 2008).

Selain faktor internal, kenakalan rer mmaja juga dapat dipicu oleh beberapa fakt

lainnya kurangnya motivasi remaja uuntuk berkk aktivitas di waktu luang yang disert

, j , yy gy
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adalah sisa waktu kosong setelah atau sebelum kegiatan pokok individu, termasuk 

hari Minggu dan hari libur. Waktu luang tanpa disertai aktivitas didalamnya 

menimbulkan gagasan untuk mengisi waktu luang dengan berbagai kegiatan baik 

positif ataupun negatif.

Menurut hasil penelitian Pusat Penelitian Kebijakan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan tahun 2011 semakin aktif remaja beraktivitas di waktu luang remaja 

semakin rendah kecenderungan remaja untuk berbuat iseng. Manfaat yang 

diperoleh remaja sendiri dengan memanfaatkan waktu luang secara teratur adalah 

menjadi lebih aktif, bertanggung jawab, mandiri, kemampuan bersosialisasi 

meningkat, kreatif, berani mengemukakan pendapat, dan meningkatnya prestasi 

akademik maupun non-akademik. 

Menurut Corey dalam buku Buletin Psikologi:Mensiasati Perilaku Remaja, salah 

satu bentuk pengembangan potensi remaja dengan pembentukan sikap. Sikap dapat 

dibentuk melalui proses pendidikan atau komunikasi yang berkualitas yang 

diwujudkan melalui salah satu bentuk wadah fisik community planning dalam 

hubungannya dengan penampungan kegiatan – kegiatan pemuda antara lain dalam 

bentuk organisasi kepemudaan, perkumpulan olah raga, kesenian, wadah 

penyaluran ide dan bertukar pendapat serta aktivitas rekreasi dalam mengisi waktu 

luang remaja dengan teratur.

Peran pemerintah dalam mengembangkan potensi remaja terwujud melalui 

pembangunan Youth Center di daerah Tlogadi, Mlati, Sleman pada tahun 2010 yang 

dikelola oleh Badan Pemuda dan Olahraga dari Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga D.I.Yogyakarta. Namun, hingga saat ini peran Youth Center Tlogoadi 

belum maksimal sebagai wadah penyaluran bakat untuk mengisi waktu luang 

remaja sesuai visi dan misi yang dijabarkan. Keberadaan Youth Center hanya 

berupa penyediaan sarana gedung yang didukung fasilitas lengkap yang disewakan 

untuk beragam kegiatan pemuda atau use center. Dalam kata lain, Youth Center

Tlogoadi hanya berperan sebagai pihak penyedia lahan dari kegiatan pembinaan 

Menurut hasil penelitiann PPusat Penelitian KeKebijakan Menteri Pendidikan da

Kebudayaan tahunn 22011 semakin aktif remaja berakktitiviv tas di waktu luang rema

semakin rendndah kecenderungngan remaja untuk berbuat iseng. Manfaat yan

diperoleehh remaja ssenendidiriri dengagann mememamanfnfaaa tktkanan wwaktu luang sececara teratur adala

menjnjaadi lebiih h aktitif,f bbeertanggung jawab, maandndiriri,i  kemmampuann bersosialisa

mmeningkakat,t, kkrereaatif, beerarani mengemukakan pendndapapat, daan n memenin ngkatnnyay  presta

akaddemmikik maupupunn non-akademik.

MeMenurut CCorey dalam buku Buletin Psikologi:Mensiasati Perililaku u ReRemamajaj , sasal

sasatutu benentuk pengembangan potensi remaja dengan pembentukan ssiki app. SiSikakap daapp

didibentntuk melalui proses pendidikan atau komunikasi yang beerkuaalilitatas yayann

diwuujjudkan melalui salah satu bentuk wadah fisik community pplanning dadalaa

hubuungannya dengan penampungan kegiatan – kegiatan pemuda anttara laiain daalaa

bentntuuk organisasi kekepepemumudad an, perkummpupulalann ololah raga, kesseneniian, wwadad

penyaluran ide dan bertukar peendndapapat sserertata aktivitas rekreasi dalam mengissii wawak

lul ang remaja dengan teratur.

PePerar n pememeriri tntahah ddalalaam menengegembmbanangkgkan pototenensisi rememajaja tterwujujudud melal

peembmbanangugunanann YYoututhh CCenter didi ddaerah Tloggaadi, Mlatii, SlSlemanan ppadadaa tatahuhunn 2010 yan

dikelola oleh Badan Pemuda ddaan Olahrhraga dari Dinas Pendidikan Pemuda da

Olahraga D.I.Yogyakarta. Nammun, hinggaa saat ini peran Youth Center Tlogoa

belum maksimal sebagai waddaha  penyaluluran bakat untuk mengisi waktu luan

remaja sesuai visi dan misi yanng dijjaabarkan. Keberadaan Youth Center hanr

berupa penyediaan sarana gedung yayanng didukung fasilitas lengkap yang disewak

t k b k i t d t D l k t l i Y h C
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remaja yang baru berfungsi ketiga ada pihak ketiga sebagai penyewa dan 

penyelenggara kegiatan.7

Oleh karena itu, Youth Activity Center sebagai bentuk community planning,

prasarana dan sarana pemberdayaan remajadan menjadi ruang untuk mewadahi 

aktivitas waktu luang remaja di Sleman untuk mengembangkan potensi remaja agar 

menjadi remaja yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan profesional sebagai bagian 

dari pembangunan nasional sesuai dengan rencana pemerintah dalam menyambut 

bonus demografi tahun 2020-2030 kelak.

1.1.2. Latar Belakang Permasalahan

Remaja sama dengan pengertian dalam bahasa latin adolensence yang berarti 

tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Menurut Robert J. Havighurst (1953),

seorang ahli psikologi perkembangan, masa remaja dibagi dalam beberapa fase. 

Fase awal dimulai dari usia 11-15 tahun, fase pertengahan berusia 16-18 tahun dan 

fase akhir berusia 19-21 tahun. Perkembangan individu di masa remaja meliputi 

perkembangan fisik,sosioemosi, dan kognitif yang mengakibatkan perubahan secara 

kuantitatif maupun kualitatif pada individu.

Perkembangan fisik pada remaja berupa perkembangan motorik, baik motorik kasar 

dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar dipengaruhi oleh proses 

kematangan individu yang berbeda-beda. Perkembangan motorik halus merupakan 

perkembangan gerakan individu yang menggunakan otot – otot kecil atau sebagian 

anggota tubuh tertentu. 

Perkembangan sosio-emosi meliputi kemampuan individu untuk mencintai, merasa 

nyaman, berani, gembira, takut, marah serta bentuk-bentuk emosi lainnya. Pada 

aspek ini, individu sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang-orang di 

sekitarnya termasuk interaksi dengan orang tua dan teman-teman sebaya. 

Kelompok teman sebaya dapat mempengaruhi pertimbangan dan keputusan seorang 

remaja tentang perilakunya

                                                           
7Didik Wardaya, Kepala Subbag Keuangan Dikpora DIY. Oktober,2012.

aktivitas waktu luang remamajaja di Sleman untukk mmengembangkan potensi remaja ag

menjadi remaja yanangg sehat, cerdas, kreatif, mandiri, ddanan profesional sebagai bagi

dari pembangnguunan nasional sesesuai dengan rencana pemeririntntah dalam menyamb

bonus dedemmografi taahuhunn 202 20-20203030 kkellakak.

1.1.2. LLaatar Bellakakaanng g Permasasalalahan

Remam jaja ssamama dedengan pengertian dalam bahasa latin ada ollenensesencncee yang g bera

tumbmbuhuh ataauu tumbuh menjadi dewasa. Menurut Robert JJ. HaH vivighghurst (11953

seseoro ang aahli psikologi perkembangan, masa remaja dibagi daalal m bebebeberarapa ffas

FaFasse awwal dimulai dari usia 11-15 tahun, fase pertengahan berusia a 16-1818 ttahahun dd

fafase aakhir berusia 19-21 tahun. Perkembangan individu di masa rremaajaja mmellipipuu

perkeembangan fisik,sosioemosi, dan kognitif yang mengakibatkan peerubahan seccaa

kuanntitatif maupun kualitatif pada individu.

Perkembangan fisik pada remajaja bbere uppaa pepe krkembangan motorik, baik motorrikik kkaas

dad n motorik halus. Perkembangaan n motorik kasar dipengaruhi oleheh pprros

kekemamatatangnganan individdu yay ngg berbeda-beda. Perkembabanggan motororikik hhalaluss mmereruupak

peperkr embbangnganan gererakakanan iinddi ividudu yayangng mmenenggunakakanan oototott – otototot kkecil aatatauu ssebagi

annggggototaa tutububuhh ttertenentutu.

Perkembangan sosio-emosi meliputi kemaampuan individu untuk mencintai, mera

nyaman, berani, gembira, takutt, marah sserta bentuk-bentuk emosi lainnya. Pa

aspek ini, individu sangat dipeengaruuhhi oleh interaksi dengan orang-orang 

sekitarnya termasuk interaksi deenggan orang tua dan teman-teman sebay

K l k t b d t hi ti b d k t
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Perkembangan kognitif berkaitan dengan konsep intelektual individu. Jean piaget 

(1982) mengelompokkan tahap-tahap perkembangan kognitif menjadi empat tahap, 

yaitu tahap sensorimotor pada individu berusia 0-2 tahun, tahap praoperasional 

pada individu berusia 2-7 tahun, tahap operasional konkret pada individu berusia 8-

11 tahun, dan tahap operasional formal pada individu berusia 11 tahun ke atas. Pada 

tahap perkembangan operasional formal, remaja memiliki kemampuan untuk 

berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari 

informasi yang tersedia. Dalam tahapan ini, seseorang dapat memahami hal-hal 

seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Ia tidak melihat segala sesuatu hanya dalam 

bentuk hitam dan putih, namun ada  “gradasi abu-abu” di antaranya ,sehingga 

perkembangan kreativitas seorang individu sedang berada pada tahap paling 

berpotensial untuk diolah dan dikembangkan, khususnya pada remaja berusia 11-15

agar menjadi sumber daya manusia yang kreatifbagi pembangunan nasional. 

Pengembangan kreativitas dapat diarahkan melalui empat tahapan proses 

kreatifmenurut Graham Wallas (1962) dalam buku The Art of Thought

(Piirto,1992), yaitu 

a. Pesiapan (preparation) 

merupakan tahap pengumpulan informasi yang diperlukan untuk memeahkan 

masalah. Individu belajar berpikir, mencari jawaban, bertanya pada orang lain, 

dan  sebagainya. Dengan berbekal bahan dan pengetahuan serta pengalaman 

individu menjajaki bermacam-macam kemungkinan penyelesaian masalah 

dengan arah yang tidak pasti tetapi alam bawah sadar tetap mengeksplorasi 

berbagai alternatif (pemikiran divergen).

b. Inkubasi (incubation) 

Pada tahap persiapan, individu diarahkan pada usaha ‘melepaskan diri’ untuk 

sementara waktu dari masalah yang dihadapi untuk mengamati permasalahan 

dari dalam alam prasadar. Merupakan tahap penting dalam proses timbulnya 

inspirasi/gagasan.

c. Iluminasi (iillumination) 

Pada tahap persiapan, individu diharapkan sudah memiliki inspirasi atau 

gagasan-gagasan baru. 

tahap perkembangan opeperarasional formal, reremam ja memiliki kemampuan untu

berpikir secara ababsstrak, menalar secara logis, ddanan menarik kesimpulan da

informasi yaanng tersedia. Dallaam tahapan ini, seseorang dadapap t memahami hal-h

seperti cicinta, buktiti logogisis, dan n ninilalaii. IIa tidad k k memelil hat segala sessuau tu hanya dala

benttuuk hitamm dan ppututiih,h  namun ada  “gradasii aabubu-abu” di antaraanyn a ,sehing

pperkembabangnganan kreativvititas seorang individu seedadang bereradada a pap da tahahap palin

berppottenensisial unttukuk diolah dan dikembangkan, khususnya a pap da rrememajaja a berusisia 11-

aggarar mmenjaaddi sumber daya manusia yang kreatifbagi pemembanggununan nassioi na

PePengn embabangan kreativitas dapat diarahkan melalui empaat t taahahapapan n proos

krkreeatifmmenurutffff Graham Wallas (1962) dalam buku The AArt ofof TThougg

(P(Piirtoo,1992), yaitu 

a. Pessiapan (preparation(( )

mmerupakan tahap pengumpulan informasi yang diperlukan untuuk mememeahkhk

mamasalah. Individu u bebelalajajarr berpikir, menccararii jajawawababan, bertanya papadada orangg laai

dan  sebagainya. Dengan beberbrbekall bbahahan dan pengetahuan serta pengagalaamm

individu menjajaki bermacam-mam cam kemungkinan penyelesaiann mmasasal

ded ngnganan arah yay ngg tidadak pap sti tetapi alam babawah sadar tetetatapp memengngekekspsplora

berbbagaiai aaltlternanatitif f (p(peemikiiranan ddiviverergegen)n).

b.b IInknkububasasi i ((ininccubaatition)

Pada tahap persiapan, indiviiddu diaraahkh an pada usaha ‘melepaskan diri’ untu

sementara waktu dari masaalah yang ddihadapi untuk mengamati permasalah

dari dalam alam prasadar. MMerupakann tahap penting dalam proses timbuln

inspirasi/gagasan.

c. Iluminasi (iillumination)

P d t h i i di id dih k d h iliki i i i t



7 
 

d. Verifikasi (verification)

Pada tahap persiapan, gagasan yang muncul siap untuk dievaluasi secara kritis 

serta menghadapkannya pada realitas dengan keberanian untuk menerima secara 

total kritik dan saran yang diajukan dengan pemikiran konvergen.

Perilaku kreatif dihasilkan dari cara berpikir konvergen disertai pengetahuan dan 

pengembangan keterampilan yang secara tidak sadar/ tidak terduga 

dikonfigurasikan menjadi gagasan melalui pemikiran divergen. Pemikiran 

konvergen adalah pemikiran kritis dengan kecenderungan berpikir satu 

kemungkinan/kebenaran untuk satu permasalahan. Pemikiran divergen lebih sering 

disebut dengan pemikiran kreatif yang cenderung menilai satu masalah dari 

beragam sudut pandang terkait. Utami Munandar (1988) mendefiniskan kreativitas 

sebagai kemampuan untuk mencerminkan orisinalitas dalam berpikir serta 

mengolaborasikan dalam suatu gagasan yang dipengaruhi faktor usia, ketersediaan 

fasilitas, dan penggunaan waktu luang. Menurut Widyatun (1999), kreatif adalah 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan menciptakan ide asli/adaptif 

secara cerdas, berbeda (out of the box) serta membawa manfaat. Menurut Refinger 

(1980), pengembangan kreativitas dalam diri seseorang berperan untuk 

menciptakan kemungkinan-kemungkinan dalam memecahkan masalah yang tidak 

mampu kita ramalkan di masa depan. Oleh karena itu pengembangan remaja 

menjadi individu yang kreatif diperlukan agar kelak remaja mampu menjadi sumber 

daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan nasional di berbagai bidang. 

Pembangunan kepemudaan berkaitan dengan proses memfasilitas segala hal yang 

berkaitan dengan kepemudaan untuk menghasilkan remaja yang cerdas, kreatif, 

mandiri dan profesional.8 Pembangunan kepemudaan membutuhkan pelayanan 

kepemudaan dengan cara meningkatkan partisipasi dan peran aktif kepemudaan 

yang sesuai dengan karakteristik pemuda.9 Peran aktif pemuda sebagai agen 

perubahan antara lain diwujudkan melalui pengembangan kepeloporan pemuda.10

Pengembangan Kepeloporan Pemuda diwujudkan melalui penyediaan prasarana 

dan sarana kepemudaan salah satunya berupa gelanggang pemuda sebagai wadah 

aktivitas remaja di waktu luang dengan fungsi operasional meliputi fasilitas 

                                                           
8UU Republik Indonesia No.40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, pasal 1.
9PP Republik Indonesia No.41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta 
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.pasal 1 (5)
10UU Republik Indonesia No.40 Tahun 2009, tentang Kepemudaan, Bab Vpasal 17.

pengembangan keterammpipillan yang secararaa tidak sadar/ tidak terdug

dikonfigurasikan mmenjadi gagasan melalui pemmikikiran divergen. Pemikir

konvergen adadalah pemikirraan kritis dengan kecendederurungan berpikir sa

kemunggkikinan/kebeenanararan n untuk k sasatutu pperermamasasalalahahan.n. Pemikiran divivere gen lebih serin

diseebubut denggana  pemmikikirran kreatif yang cendere unung g menin lai satuu masalah da

beberagam susududut t ppandanngg tterkait. Utami Munanddarr ((191 88) memendndefefiniskan n kreativit

sebaagagaii kekemampmpuan untuk mencerminkan orisinaliitatas dadalalamm beb rpikkiri  ser

mengngololaba orraasikan dalam suatu gagasan yang dipengaruhi faaktk or usisiaa, keterseedia

fafassilitas, ddan penggunaan waktu luang. Menurut Widyatun (19999),, kkrereatatifi  adadal

kekemmampmpuan untuk menyelesaikan masalah dengan menciptakann idee aaslsli/i/adapp

sesecaraa cerdas, berbeda (out of the box) serta membawa manfaat. MMene urrutut RRefiningg

(19800), pengembangan kreativitas dalam diri seseorang beerperan untntuu

mencciptakan kemungkinan-kemungkinan dalam memecahkan masallah yyanang tiidda

maammppu kita ramalkkanan ddii mam sa depan. OlOleheh kkararenena itu pengemmbabanngan rremema

menjadi individu yang kreatiff didipeperlr ukanan aaggar kelak remaja mampu menjadi ssumumb

dad ya manusia yang berkualitas untuk k pembangunan nasional di berbagai bbididanangg. 

PePembm angunanann kkepepemumudadaan bbererkakaititanan ddenenggan prososeses mmemfafasisililittas segagalala hhal yan

beberkrkaiaitatann dedengngan kkeepemudaan n untuk meennghasilkann rreme ajajaa yayangng cerrddas, kreat

mandiri dan profesional.8 Pembmbangunaan n kepemudaan membutuhkan pelayan

kepemudaan dengan cara menningkatkan partisipasi dan peran aktif kepemuda

yang sesuai dengan karakterisstik pemuuda.9 Peran aktif pemuda sebagai ag

perubahan antara lain diwujudkanan melaalui pengembangan kepeloporan pemuda

Pengembangan Kepeloporan Pemuudaa diwujudkan melalui penyediaan prasaran

d k d l h t b l d b i d
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olahraga, kesenian, ilmiah, dan kerohanian, fungsi pengelolaan dan jasa berupa 

keterampilan, keahlian, konsultasi, dan lainnya serta fungsi rekreasi.yang didukung 

peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana 

kepemudaan secara optimal.11

Pengembangan kreativitas remaja bisa dilakukan melalui wadah aktivitas remaja 

dalam memanfaatan waktu luang secara teratur. Berdasarkan hasil penelitian Pusat 

Penelitian Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2011 mengenai 

aktivitas waktu luang remaja, minat remaja Indonesia lebih mengarah pada aktivitas 

rekreasi. Aktivitas rekreasi  mengarah pada kegiatan penyegaran selepas dari 

kegiatan pendidikan formal yang diklasifikasikan dalam kelompok pelatihan fisik 

seperti olahraga, kelompok peningkatan pengetahuan seperti membaca, dan 

sosialisasi yang cenderung dilakukan bersama teman sebaya seperti nongkrong.

Sampel diambil dari remaja menengah atas dari 8 provinsi di Indonesia yang 

diwakilkan 1 kabupaten/kota pada tiap provinsi. Hasil penelitian mendata aktivitas 

olahraga yang paling diminati adalah futsal, basket, sepak bola, dan bulu tangkis. 

Kegiatan kesenian yang paling diminati adalah seni suara, seni musik, dan seni 

drama.

Berdasarkan informasi mengenai rencana pemerintah dalam meningkatkan peran 

aktif remajaguna mengembangkan potensi remaja maka Youth Activity Center di 

Slemanuntuk mendorong remaja awal (11-15 tahun) menjadi lebih kreatif melalui 

penataan ruang luar dan ruang dalam berdasarkan tahapan proses kreatif.

1.2. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka rumusan 

permasalahan penulisan ini adalah:

Bagaimana rancangan Youth Activity Center di Sleman yang dapat 

mendorong remaja awal menjadi lebih kreatif melalui tata ruang luar dan tata 

ruang dalam berdasarkan tahapan proses kreatif menurut Graham Wallas?

                                                           
11PP Republik Indonesia No.41 Tahun 2011, tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta 
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Bab V Pasal 28.

dalam memanfaatan waktktuu lluang secara teratturur.. Berdasarkan hasil penelitian Pus

Penelitian Kebijakkanan Menteri Pendidikan dan Kebudadayay an tahun 2011 mengen

aktivitas waktktu luang remaja, mminat remaja Indonesia lebihh mmengarah pada aktivit

rekreasi.. Aktivitass rerekrkreae si  memengngaarrahah ppadada a kekegig atan penyegagaran selepas da

kegigiatatan pendid dikan n foformmal yang diklasifikasikana ddala am kkele ompok k pep latihan fis

seseperti ololahahraragag , kelolommpok peningkatan penggetetahuan sesepepertr i membmbaca, d

sosiiala isisasasii yangg cenderung dilakukan bersama teman ssebe aya sesepepertr i nongngkron

Sampmpelel diamambil dari remaja menengah atas dari 8 proviinsnsi didi IIndndonesia yan

didiwwakilkaan 1 kabupaten/kota pada tiap provinsi. Hasil penelitiann menendadatata aktivvit

ololaha ragga yang paling diminati adalah futsal, basket, sepak bola, ddan bbululu u tat ngkk

KeK giatatan kesenian yang paling diminati adalah seni suara, seni mmusik,k, ddan ssee

dramma.

Beerdrdaasarkan informmasasii memengngenai rencana ppememererinintatah dalam meningngkkatkan ppeer

aktif remajaguna mengembanggkakan n potetensnsii remaja maka Youth Activity CCenenteter

SlS emanuntuk mendorong remaja awawal (11-15 tahun) menjadi lebih kreaatitif f memelal

pepenan tataanan rruauangg luar dadan ruang g dalam berdasarkaan tahaapap n prp oseses kkrereatiff.

1.2. RUMMUSUSANAN PPERERMAMASASALAHAANN

Berdasarkan latar belakang yyang suudad h diuraikan di atas maka rumus

permasalahan penulisan ini adalah:

Bagaimana rancangan YoY uth Acctivity Center di Sleman yang dap

mendorong remaja awal meenjn adi lelebih kreatif melalui tata ruang luar dan ta

ruang dalam berdasarkan tahapapanan proses kreatif menurut Graham Wallas?
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1.3. TUJUAN DAN SASARAN 

1.3.1. Tujuan

Terwujudnya konsep perancangan tata ruang luar dan tata ruang dalam Youth 

Activity Center di Yogyakarta yang mendorong remaja awal menjadi lebih kreatif 

berdasarkan tahapan proses kreatif.

1.3.2. Sasaran

a. Memahami aspek perkembangan kognitif remaja awal 

b. Memahami definisi kreatif dan tahapan proses kreatif

c. Menemukan konsep perancangan tata ruang luar dan tata ruang dalam yang 

berdasarkan tahapan proses kreatif 

1.4. LINGKUP STUDI

1.4.1. Materi Studi 

1.4.1.1. Lingkup Spasial 

Youth Activity Center di Sleman merupakan bangunan publik melalui pendekatan  

tahapan proses kreatif Wallas dengan lingkup pelayanan tingkat kabupaten/kota. 

Pemilihan lokasi yang sesuai seperti kemudahahan akses dan strategis, dekat 

dengan pusat kegiatan pemuda khususnya zona pendidikan.

1.4.1.2. Lingkup Temporal 

Pembahasan mengenai perencanaan dan perancangan proyek Youth Activity Center 

di Sleman dimulai pada tahun 2015 karena adanya rencana jangka panjang dari 

pemerintah setempat untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam 

menyambut bonus demografi pada tahun 2020-2035 mendatang.

1.4.1.3. Lingkup Substansial 

Bagian dari Youth Activity Center  di Sleman yang akan diolah sebagai penekanan 

desain adalah tata ruang luar dan tata ruang dalam. Tata ruang luar akan lebih 

difokuskan pada tatanan massa berdasarkan hubungan fungsional dan analisis 

tahapan proses kreatif. Ruang dalam yang akan diolah berupa karakter ruang yang 

mendukung tahapan proses kreatif melalui pengolahan kualitas ruang.

1.4.2. Pendekatan Studi 

Penyelesaian penekanan studi akan dilakukan dengan pendekatan tahapan proses 

kreatif yang terdiri dari empat tahapan, yaitu tahap persiapan, inkubasi, iluminasi, 

dan tahap verifikasi.  

1.3.2. Sasaran

a. Memahami asppekek perkembangan kognitif remaja awwala  

b. Memahamimi definisi kreatiff ddan tahapan proses kreatif

c. Meneemmukan koonsnsepep pperancacangngana  tatata a ruuanangg lul ar dan tata ruruang dalam yan

beberdasarkaan n tahapapan n prp oses kreatif 

1.4. LILINGKUKUP P STSTUDII

1.4.4.1. Matererii SStuddii 

1.1.44.1.1. LLiingkup Spasial 

YoYouuth AActivity Center di Sleman merupakan bangunan publik meelaluuii pependndekatat

tatahapaan proses kreatif Wallas dengan lingkup pelayanan tingkat kkabupupatateen/kkot

Pemiilihan lokasi yang sesuai seperti kemudahahan akses dan sstrategis, deekk

denggan pusat kegiatan pemuda khususnya zona pendidikan.

1.4.4 1.1.2. Lingkup Temempoporarall

Pembahasan mengenai perencananaaaann daan n peperancangan proyek Youth Activity y CCenentCC

did Sleman dimulai pada tahun 201155 karena adanya rencana jangka pananjajangng da

pepemem ririntntahah setempap t untuk mempersiappkan sumber dayayaa mmanunusisia a ddala

memenyambbutt bobonus s dedemomogr fafi papadada ttahahunun 2202020-20203535 mmenenddatatangng.

1.1 4.4 1.1 3.3. LLiningkgkupup SSububstansial

Bagian dari YouthYY Activity Centeter  CC di Slleme an yang akan diolah sebagai penekan

desain adalah tata ruang luar dan tata ruuang dalam. Tata ruang luar akan leb

difokuskan pada tatanan masssa berdasaarkan hubungan fungsional dan analis

tahapan proses kreatif. Ruang dalalam yaanng akan diolah berupa karakter ruang yanff

mendukung tahapan proses kreatif mmelelalui pengolahan kualitas ruang.
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1.5. METODE STUDI

1.5.1. Pola Prosedural 

Metode studi yang akan digunakan untuk menyusun landasan konseptual dan 

mewujudkan rancangan bangunan Youth Activity Center di Sleman antara lain:

 1. Pola Pemikiran Deduktif 

a. Studi Literatur 

Melakukan studi dengan menggunakan bantuan dari media informasi 

seperti buku, jurnal, skripsi, dan website yang berhubungan dengan 

informasi yang berkaitan dengan Youth Activity Center, mulai dari 

penjelasan mengenai aspek perkembangan kognitif remaja, dan 

pembahasan kreativitas.

b. Studi Preseden 

Studi kasus mengenai beberapa bangunan dengan tipologi yang serupa 

baik  Youth Center di Sleman maupun mancanergara sebagai 

pembanding dan acuan dalam perencanaan dan perancangan.

c. Deskriptif

Melakukan penjabaran data dan informasi yang aktual berkaitan dengan 

penjelasan latar belakang permasalahan yang sesuai dengan keadaan di 

lingkup Kabupaten Sleman.

d. Analisis 

Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan data yang telah didapatkan 

dari studi literatur dan studi preseden serta menuangkan gagasan ide 

perancangan pada Youth Activity Center di Sleman.

e. Sintesis 

Penyususnan hasil dari analisis yang berupa konsep perancangan sebagai 

hasil dari pemecahan masalah pada pada Youth Activity Center di

Sleman.

f. Aplikasi 

Mengaplikasikan tahapan proses kreatif bagi remaja awal ke dalam 

penyelesaian secara arsitektural melalui tata ruang luar dan ruang dalam 

pada Youth Activity Center di Sleman.

a. Studi Literaturur 

Melakukakan studi dengan menggunakan bbanantuan dari media informa

sepeperti buku, jurnala , skripsi, dan website yanngg berhubungan deng

informassi i yayangn  berrkakaititanan ddenengagan n YoYoutu h Activity CCene ter, mulai da

penjnjelasann mmengenai aspek perkemembabangn an kognitiff remaja, d

pepembmbahasann kkreativitas.

b.b  Stuudidi Preseden 

Sttuudi kasus mengenai beberapa bangunan dengan n tipoloogigi yyang seserup

baik Youth Center di r Sleman maupun manncaneergrgarara a sebabag

pembanding dan acuan dalam perencanaan dan perancangngan.

c. Deskriptif

Melakukan penjabaran data dan informasi yang aktual beerkr aitan dedengng

penjelasan latar belakang permasalahan yang sesuai denggan keeaadaaan n 

lingkup KaKabubupapateten n Sleman.

d. Analisis

Mengidentifikasi permasaalalahan berdasarkan data yang telah dididadapapatk

dadari studid literatur dan studi presededen serta menunuanangkgkaan ggagagasasaan id

peperarancanangagann ppadda YoYoututhh AcActitivivityty CCenterr didi SlSlemanan.

e.e. SSinintesisiss 

Penyususnan hasil dariri analisiis s yang berupa konsep perancangan sebag

hasil dari pemecahaan masalahh pada pada Youth Activity Center 

Sleman.

f. Aplikasi 

Mengaplikasikan tahapan n pproses kreatif bagi remaja awal ke dala

l i it kt l l l i t t l d d l
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1.5.2. Tata Langkah

Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber:  Analisis Penulis 2015
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1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, lingkup studi, 

metode studi, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN OBYEK STUDI

Berisis tentang tinjauan pengguna, pendekatan, dan youth center. Tinjauan 

pengguna yang merupakan remaja berisi tentang definisi remaja, aspek 

perkembangan, dan karakteristik remaja. Tinjauan mengenai kreativitas 

termasuk pengertian kreatif, faktor pendukung, faktor penghambat, ciri-ciri 

dan tahapan proses kreatif. Tinjauan mengenai youth center, berisi

pengertian Youth Activity Center yang mencakup visi dan misi 

pembangunan Youth Activity Center menurut Peraturan Pemerintah yang 

nomor 41, dan pengertian aktivitas dan waktu luang.

BAB III. TINJAUAN WILAYAH 

Berisis tentang gambaran umum Provinsi D.I.Yogyakarta dan Kecamatan 

Sleman, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan peraturan bangunan, dan sarana-

prasarana terkait di Kabupaten Sleman.

BAB IV. TINJAUAN TEORI 

Berisi kajian mengenai teori yang dipakai berkaitan dengan proses 

perencanaan dan perancangan dengan pendekatan tahapan proses kreatif.

BAB V. ANALISIS PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi analisis perencanaan yang mencakup analisis programatik, tapak, dan 

bentuk yang terkait dengan Youth Activity Center di Sleman berdasarkan 

tahapan proses kreatif.

BAB VI. KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Berisi tentang dasar – dasar perencanaan dan perancangan bangunan Youth 

Activity Center di Sleman dan kesimpulan yang didapatkan berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan pada bagian analisis perancangan.

Berisis tentang tinjnjauauan pengguna, pendndeke atan, dan youth center. Tinjau

pengguna yyaang merupakan remaja berisi teentntang definisi remaja, asp

perkemembbangan, dan kak rakteristik remaja. Tinjauanan mengenai kreativit

teterrmasuk pene gegertrtian krreaeatitif,f, ffakaktot rr pependdukukung,g  faktor peengn hambat, ciri-c

dan tatahapan n prprooses kreatif. Tinjauan mmene genaai i youth center, ber

peengngerertitiaan Yooututhh Activity CenterCC yaangng menncacakukupp visi dan m

pepembm angugunan Youth Activity Center menurut PPere aturanan PePemem rinttaha  yan

nnomomor 41, dan pengertian aktivitas dan waktu luang.

BABAB III.. TINJAUAN WILAYAH 

BBerisis tentang gambaran umum Provinsi D.I.Yogyakartaa dann KKececamatat

Sleman, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan peraturan bangunnan, dadan n sararann

prasarana terkait di Kabupaten Sleman.

BABB IV. TINJAUAN TEORI 

Berisi kajianan mmenengegenai teori yangng ddipipakakaia  berkaitan ddenengan prproos

perencanaan dan peranccanangagan dedengngan pendekatan tahapan proses kreeatatifif..

BAB B V. ANALISIS PERENCANNAAA N DAN PERANCANGAN 

BeBerisis  analisis s pep rencanaan yang mencakuup p anala isis pprorogrgramamatikk, tatapapakk, d

bbentntukuk yanangg teterkrk iait dedengnganan YoYoututhh AActii ivityty CCenentter didi SlSleman beberdrdasark

tatahahapapann prososees kreatif.

BAB VI. KONSEP PERENCAANNAANN DDAN PERANCANGAN

Berisi tentang dasar – ddasar perenccanaan dan perancangan bangunan You

Activity Center di r Slemman dan kkesimpulan yang didapatkan berdasark

analisis yang telah dilakukakan padada bagian analisis perancangan.


