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ABSTRACT  

The essence of the "Place" theory of spatial design according to Roger Trancik in Zahnd (2006) lies in 

understanding culture and human characteristics of the place and concerning the meaning of a region as an 

architectural urban place. Humans in developing life and culture, not just as a "space" but rather perceived as 

"place". Code river becomes so special for Yogjakarta people because this river is located in the middle of the 

city. So the Code River has accessibility from all corners of Yogjakarta. The river flows through densely populated 

areas and its transis are be settlement of spontaneous communities. Water is an important element and easier of 

access from all over the city, making the Code visited by the marginal. Departing from the early community of 

Code is what makes the slum and poor image  attached to the Code area. The settlement on the current Code, 

originally from a informal settlement. The social interaction that occurs in community activities generally shows the 

character of tolerance among the population of  Code. The children's play spaces in the crowded residential area 

of Code is an important thing to consider as the space available begins to diminish. The daily activities of Code 

residents in public facilities that tend to be close and still oriented toward the river also affect the pattern of playing 

children in the place. The study aims to explore and obtain local thoughts and conceptions of children's play 

spaces around the Code River. The research path begins by going down to the field, taking cases, finding themes 

and finally finding conceptions. The results of this study will provide input for the process of revitalizing the area 

on the banks of the Code River especially children's play spaces. 

Keywords: meaning and characteristics, children's play spaces, local conception 

 

ABSTRAK  

Hakikat teori "Place" tentang desain spasial menurut Roger Trancik dalam Zahnd (2006) adalah  terletak pada 

pemahaman budaya dan karakteristik manusia terhadap tempatnya serta memperhatikan makna sebuah 

kawasan sebagai sebuah tempat perkotaan secara arsitektural. Manusia dalam mengembangkan kehidupan dan 

budayanya, tidak hanya sekedar sebagai "space" tetapi lebih dirasakan sebagai "place". Sungai Code menjadi 

begitu istimewa bagi masyarakat Yogjakarta karena sungai ini terletak di tengah kota. Jadi Sungai Code memiliki 

aksesibilitas dari semua sudut Kota Yogyakarta. Sungai ini mengalir melalui daerah berkepadatan tinggi dan 

daerah aliran sungainya yang berteras-teras menjadi tempat bermukim sejumlah besar masyarakat spontan. Air 

adalah elemen penting dan kemudahan akses dari seluruh penjuru kota, menjadikan Code didatangi oleh kaum 

marginal. Berangkat dari komunitas awal Code inilah yang membuat image kumuh dan miskin melekat pada 

kawasan Code. Pemukiman yang ada di Code saat ini, dulu bermula dari pemukiman liar. Selama ini, kita 

mengenal Romo Mangun sebagai sosok yang telah menata pemukiman bantaran Sungai Code di dekat jembatan 

Gondolayu, Gowongan. Sedangkan pemukiman yang terletak di kelurahan Cokrodiningratan belum banyak 

diperhatikan penataannya.  Ruang bermain anak di pemukiman yang padat tersebut menjadi hal penting untuk 

diperhatikan mengingat ruang yang tersedia mulai berkurang. Aktivitas sehari-hari penduduk Code di fasilitas-

fasilitas umum yang cenderung dekat dan masih berorientasi ke arah sungai juga mempengaruhi pola bermain 

anak-anak di tempat tersebut. Penelitian bertujuan untuk menggali dan memperoleh pemikiran-pemikiran maupun 

konsepsi-konsepsi lokal mengenai ruang–ruang bermain anak di sekitar Sungai Code. Jalan penelitian dimulai 

dengan turun ke lapangan, pengambilan kasus, temuan tema-tema dan akhirnya menemukan konsepsi. Hasil 

penelitian ini akan memberikan input untuk proses revitalisasi bantaran Sungai Code di Kelurahan 

Cokrodiningratan termasuk ruang bermain anak.  

Kata Kunci: makna dan karakteristik, ruang bermain anak, konsepsi lokal 

 

PENDAHULUAN  

Anak usia 4-6 tahun merupakan bagian dari anak usia dini yang berada pada rentangan usia lahir 
sampai 6 tahun. Pada usia ini secara terminologi disebut sebagai anak usia prasekolah. 
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Perkembangan kecerdasan pada masa ini mengalami peningkatan dari 50% menjadi 80%. Usia 4-6 
tahun, merupakan masa peka bagi anak. Anak mulai sensitif untuk menerima berbagai upaya 
perkembangan seluruh potensi anak. Masa peka adalah masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi 
fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini merupakan 
masa untuk meletakkan dasar pertama dalam mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, 
sosial emosional, konsep diri, disiplin, kemandirian, seni, moral, dan nilai-nilai agama. Oleh sebab itu 
dibutuhkan kondisi dan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan dan 
perkembangan anak tercapai secara optimal. 

Ada tiga sungai yang melintasi kota Yogjakarta, yakni sungai Winongo, Code, dan Gajahwong. Code 
menjadi begitu istimewa bagi masyarakat Yogjakarta karena sungai dengan mata air dari sekitar 
Gunung Merapi ini terletak di tengah kota. Jadi Code memiliki aksesibilitas dari semua sudut kota. Ini 
tentunya memudahkan untuk menjangkau Code. Sungai ini mengalir melalui daerah-daerah 
berkepadatan tinggi dan daerah aliran sungainya yang berteras-teras menjadi tempat bermukim 
sejumlah besar masyarakat spontan. Mereka kebanyakan pendatang dari desa disekitar Yogyakarta 
dan sebagian besar bekerja di sektor-sektor informal. Air adalah elemen penting dan kemudahan 
akses dari seluruh penjuru kota, menjadikan Code didatangi oleh orang-orang kaum marginal. 
Berangkat dari komunitas awal Code, inilah yang membuat image kumuh dan miskin melekat pada 
kawasan Code. Pemukiman yang ada di Code saat ini, dulu bermula dari pemukiman liar. Bantaran 
Sungai Code dekat jembatan gondolayu tepatnya di Kelurahan Gowongan adalah kawasan yang telah 
ditata oleh Romo Mangun. Datangnya Romo Mangun ke Code karena faktor kemanusiaan dari Romo 
Mangun setelah terjadi bencana banjir di Code tahun 1984. Profesinya yang sebagai rohaniawan, 
budayawan, arsitek, penulis, aktivis, serta kedekatannya dengan kaum miskin semakin mendorong 
Romo Mangun untuk melakukan perubahan di Code. Yohanes Wiryawan dalam tulisannya berjudul 
Karakter Ruang yang Terbentuk oleh Masyarakat (Code) menyatakan bahwa tahun 1980an, 
pemerintah berencana merelokasi pemukiman yang ada di Code setelah bencana banjir. Alasan 
pemerintah adalah tentang kelayakan hidup. Namun rencana pemerintah ditolak warga setempat. Niat 
warga juga sejalan dengan pemikiran Romo Mangun. Bersama warga Code dan beberapa aktivis, 
Romo Mangun menolak rencana relokasi yang dilakukan pemerintah. Berangkat dari hal ini, Romo 
Mangun mulai menata ulang kawasan bantaran Sungai Code. Mulailah dibangun banyak fasilitas 
publik. Romo Mangun beranggapan bahwa di Code pun, masyarakat mampu hidup layak dan sehat. 
Romo Mangun menata ulang pemukiman yang telah ada. Salah satu bangunan yang tampak jelas 
masih ada adalah Balai Serbaguna. Di dalam rumah panggung ini tersimpan rapi buku-buku baca. 
Selain sebagai perpustakaan dan tempat belajar anak-anak kampung di sore hari, bangunan ini juga 
digunakan sebagai tempat pertemuan warga. Kondisi tersebut sedikit berbeda dengan pemukiman di 
kelurahan Cokrodiningratan yang belum banyak diperhatikan penataannya.  

Daerah bantaran Sungai Code di kelurahan Cokrodiningratan, kini sudah mulai memberdayakan 
masyarakatnya untuk mewujudkan daerah mereka menjadi kampung wisata. Upaya tersebut oleh 
pemerintah Yogyakarta diakomodasikan melalui terbitnya Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 115 
tahun 2016 tentang penyelenggaraan kampung wisata. Prinsip penyelenggaraan kampung wisata 
meliputi : 1) Pembangunan ekonomi, sosial budaya yang berkelanjutan; 2) Menjaga kelestarian 
lingkungan; 3) Menjaga keunikan, keaslian, kearifan lokal, dan bersifat spesifik. Persyaratan teknis 
sebagai kampung wisata meliputi : 1) Aktivitas masyarakat berbasis masyarakat Community Base 
Tourism; 2) Memiliki daya tarik sebagai potensi unggulan; 3) Ketersediaan visi misi; 4) Ketersediaan 
tempat sebagai pusat kegiatan masyarakat.  Interaksi sosial yang terjadi dalam bentuk kegiatan 
bersama dengan tetangga dan nilai-nilai dari kegiatan masyarakat umumnya menunjukkan karakter 
toleransi diantara penduduk Code. Kontak sosial antar tetangga selain terjadi pada saat pemakaian 
beberapa fasilitas umum juga terjadi diberbagai ruang di luar bangunan yang merupakan tempat 
penduduk berkumpul bersama. Tempat-tempat seperti jalan lingkungan (gang) merupakan tempat 
yang umum dipakai berkumpul para bapak-bapak, pemuda, maupun anak-anak di sore hari. 
Sementara ibu-ibu banyak berkumpul di ruang-ruang sekitar sumur dan tempat mandi umum pada 
pagi hari sambil mencuci pakaian. Ruang bermain anak-anak di daerah pemukiman Code yang padat 
menjadi hal penting yang harus diperhatikan mengingat ruang yang tersedia mulai berkurang. 
Aktivitas sehari-hari penduduk Code di fasilitas-fasilitas umum yang cenderung dekat dan masih 
berorientasi ke arah sungai juga mempengaruhi pola bermain anak-anak di tempat tersebut. 
Pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya dalam kajian ini yaitu bagaimana makna dan 
karakteristik ruang bermain anak di bantaran Sungai Code kelurahan Cokrodiningratan ?  

TUJUAN PENELITIAN  

Penelitian bertujuan untuk menggali dan memperoleh pemikiran-pemikiran maupun konsepsi-konsepsi 
lokal mengenai ruang–ruang bermain anak di lingkungan Sungai Code. Hasil penelitian ini akan 
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memberikan input untuk proses revitalisasi kawasan di bantaran Sungai Code termasuk ruang 
bermain anak. 

METODA PENELITIAN 

Metode penelitian akan membahas mengenai paradigma penelitian, lokasi penelitian, kasus 
penelitian, alat dan tenaga yang digunakan, jalan penelitian, dan proses analisis. “Grand Tour” 
dilakukan di Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis tepatnya Jalan Jetisharjo RW 07 dan RW 
08 untuk memahami berbagai fenomena yang ada dan difokuskan di ruang bermain anak. Penelitian 
mengambil unit pengamatan (mini tour) di ruang-ruang bermain anak antara lain : ruang bermain anak 
di ruang tebuka/tanah kosong, di jalan kampung/gang, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), di 
bantaran sungai, di badan sungai, di jembatan, di penyewaan playstation dan Taman Rekreasi Tepi 
Sungai RT 37 RW 08. Paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
fenomenologi. Paradigma fenomenologi dmana peneliti turun ke lapangan tanpa berbekal teori yang 
kokoh, peneliti harus merasakan sendiri obyek yang diteliti sehingga mampu menemukan fenomena-
fenomena yang ada. Peneliti hanya mempunyai pemahaman tentang teori sebagai background 
knowledge dalam memahami fenomena-fenomena di lapangan. Sifat data dari penelitian ini adalah 
bersifat asli pada seting aslinya. Sumber data diperoleh melalui pengamatan (observasi), dan 
wawancara pada aspek fisik (empiri sensual) dan aspek ide atau konsep (empiri logik). 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian dan Unit Amatan Penelitian Berupa Ruang Bermain Anak  

Sumber: penulis, 2009 

 
 

 

Penelitian mengenai ruang bermain anak mengambil beberapa informan anak-anak berusia antara 5 
s/d 13 tahun di Kelurahan Cokrodiningratan, Jetis. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 
tentang ruang bermain anak adalah peneliti sendiri, dengan pertimbangan : 1) Hal-hal yang menjadi 
pengamatan meliputi aspek fisik (empiri sensual), aspek ide atau konsep (empiri logik) dan aspek 
makna dan kepercayaan masyarakat (empiri transendental), 2) Pemahaman mengenai konsep-
konsep lokal di jalan Jetisharjo  RW 07 dan RW 08  Kelurahan Cokrodiningratan dilakukan melalui 
partisipasi peneliti secara langsung dengan terlibat dalam aktivitas ditempat tersebut sehingga dapat 
merasakan dan mengalami sendiri obyek yang diteliti, 3) Alat-alat yang digunakan dalam penelitian 
tentang konsepsi ruang dalam yaitu alat tulis dan menggambar serta kamera foto untuk 
menggambarkan suasana obyek. 

Setiap kasus dieksplorasi untuk melahirkan tema-tema. Hasil tema-tema tersebut baik dari wawancara 
maupun observasi di lapangan di-cross check kembali dengan informan melalui wawancara secara 
mendalam untuk verifikasi data. Temuan di lapangan berupa tema-tema dikaitkan antara satu tema 
dengan tema yang lain sehingga melahirkan konsepsi-konsepsi yang mencirikan daerah Jetisharjo 
RW 07 dan Kelurahan Cokrodiningratan RW 08 sebagai konsepsi lokal. Hubungan antara tema-tema 
diatas akan menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai gambaran dari kegiatan bermain anak-anak 
di jalan Jetisharjo tepatnya di RW 07 dan RW 08 Kelurahan Cokrodiningratan.  
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Jalan penelitian dimulai dengan turun ke lapangan, pengambilan kasus, temuan tema-tema dan 
akhirnya menemukan konsepsi-konsepsi. Proses atau jalan penelitian dapat disajikan pada diagram 
dibawah ini. 

 

Jenis Permainan (T1) 

Jenis Permainan Anak yang tinggal di jalan Jetisharjo RW 07 dan Kelurahan Cokrodiningratan RW 08 
lebih mengenal jenis permainan aktif dimana jenis permainan tersebut memberikan keterampilan pada 
anak. Terdapat aturan permainan dalam kelompok tampak lebih jelas pada permainan jenis ini dan 
punya tujuan serta pemimpin. Jenis permainan aktif dimana aktifitas motorik merupakan komponen 
terbesar yang digunakan anak antara lain : bermain bola, layang-layang, sepeda, berenang. Sebagian 
besar anak yang tinggal di Kelurahan ini berasal dari orang tua yang memiliki tingkat ekonomi 
menengah kebawah. Hal ini menyebabkan kecil kemungkinan bagi mereka untuk hidup dalam 
kemewahan. Bila dikaitkan dengan jenis permainan, maka sangat jarang mereka bermain dengan 
menggunakan teknologi atau melakukan permainan pada tempat-tempat yang membayar. Sehingga 

Gambar 2. Unit Amatan Penelitian 

Sumber : penulis, 2009 

 

Keterangan : 

A. Ruang Terbuka 

B. Tanah Kosong 

C. Ruang Terbuka 

D. Lapangan 

UNIT AMATAN 

Ruang Bermain Anak 

FENOMENA & UNIT INFORMASI 

KASUS INFORMAN 

SUB TEMA & TEMA 

KONSEPSI 

1. Ruang Bermain Anak Di Ruang 

Tebuka/Tanah Kosong 

2. Ruang Bermain Anak Di Jalan/gang 

3. Pendidikan Anak Usia Dini 

4. Ruang Bermain Anak Di Bantaran Kali 

5. Ruang Bermain Anak Di Badan Kali 

6. Ruang Bermain Anak Di Jembatan 

7. Rental Playstation 

8. Taman Rekreasi Sungai RT 37 RW 08 

 

 

Gambar 3. Skema Jalan Penelitian 

Sumber : analisis, 2009 
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Gambar 5. Ruang Bermain Anak di gang, jembatan, dan bantaran sungai 

Sumber : penulis, 2009 

hal yang cenderung dilakukan oleh para anak-adalah melakukan jenis permainan aktif yang tidak 
membutuhkan biaya banyak misalnya : bola kaki, sepeda, layang-layang. Jenis permainan yang 
menggunakan teknologi seperti playstation banyak dilakukan oleh anak laki-laki usia sekolah. Anak 
yang berasal dari golongan menengah bawah cenderung bermain dengan teman berbeda usia dalam 
kelompok yang lebih besar (kebanyakan tetangga), berbeda dengan anak yang berasal dari golongan 
menengah keatas yang cenderung bermain dengan teman sebaya dalam kelompok kecil (umumnya 
teman sekolah). Sedangkan kasus anak perempuan yang main playstation cenderung dilakukan di 
rumah. Dari hasil wawancara sebagian anak mengenal jenis permainan tradisional/dolanan (gundhu, 
pasaran, jamuran, dakonan) namun kebanyakan dilakukan oleh anak perempuan. Kegiatan bermain 
di sungai masih diminati anak-anak di RW 07 mengingat banyak fasilitas umum seperti MCK umum 
maupun pancuran berorientasi ke Sungai Code. Hubungan pertemanan dengan anak-anak di 
seberang sungai juga mempengaruhi tingkat intensitas anak melakukan aktivitas bermainnya di 
bantaran maupun di badan sungai.  

Tempat Dan Waktu Bermain (T2 dan T3)  

 

Ruang Bermain Anak Di Ruang Tebuka/Tanah Kosong. Anak-anak memanfaatkan lapangan olahraga 
dan ruang-ruang terbuka di sekitar rumahnya sebagai ruang bermain dan tempat berkumpul di sore 
hari sekitar pukul 16.00 s/d 17.00 WIB. 

Ruang Bermain Anak Di Jalan Kampung/Gang. Anak-anak memanfaatkan jalan kampung atau gang-
gang di sekitar rumah mereka sebagai ruang bermain dan tempat berkumpul di pagi hari pada hari 
libur sekolah ataupun sore hari sekitar pukul 15.00 s/d 17.00 WIB 

Pendidikan Anak Usia Dini. Dilaksanakan program pendidikan bagi anak-anak dibawah usia 6 tahun 
berupa kegiatan bermain sambil belajar setiap satu kali dalam satu minggu. Kegiatan dilaksanakan 
pada hari Sabtu sore sekitar pukul 16.00 s/d 17.00 WIB bertempat di rumah Ketua Kelompok Dasa 
Wisma RW 07 Dahlia 2.  

Ruang Bermain Anak Di Bantaran Sungai. Keberadaan sungai tidak menghalangi terjadinya interaksi 
antara anak-anak yang berada di kulon kali (barat sungai) dan wetan kali (timur sungai).  

Ruang Bermain Anak Di Badan Sungai. Sebagian anak lebih suka bermain di sungai misalnya 
berenang. Fenomena tersebut dapat kita lihat pada sore hari tepatnya di wilayah sungai RW 07 
sekitar ‘belik’ atau pancuran milik warga bantaran kali code. 

Ruang Bermain Anak Di Jembatan. Anak-anak juga memanfaatkan jembatan sebagai ruang bermain. 
Fenomena ini dapat dilihat di wilayah RT 37 RW 08 pada sore hari sekitar pukul 17.00 s/d 17.30. 
Biasanya anak laki-laki berkumpul sambil bermain layang-layang atau membawa hewan peliharaan 
mereka. 

Rental Playstation. Anak laki-laki juga memanfaatkan waktu bermainnya di tempat penyewaan 
playstation.. Fenomena ini dapat dilihat di wilayah RT 29 RW 07 pada siang–sore hari sekitar pukul 
12.00 s/d 17.30. Biasanya anak–anak minimal membawa uang Rp. 2.000,00 agar bisa menyewa 
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playstation. Taman Rekreasi Tepi Sungai RT 37 RW 08. Anak-anak juga memanfaatkan Taman 
Rekreasi Tepi Sungai. Fenomena ini dapat dilihat di wilayah RT 37 RW 08 pada sore hari sekitar 
pukul 16.00 s/d 16.30. Fasilitas tersebut juga berdampingan dengan lapangan bulutangkis 
(Lap.Kesuma Lembah Code) yang diresmikan oleh Walikota Yogyakarta pada tanggal 5 Juni 2005, 
serta dilengkapi fasilitas ‘gasebo’ atau pos ronda bagi mereka yang menjaga anak-anak bermain atau 
menonton bulutangkis. 

 

 
Kelompok Bermain (T4) 

Kelompok, baik itu kelompok yang dominan maupun tidak. Kelompok tersebut lebih dikenal dengan 
nama teman bermain. Kenyataan yang ada ternyata teman bermain mempunyai hubungan dengan 
pilihan tempat bermain. Kelompok teman bermain yang dominan akan menguasai tempat-tempat 
strategis, umumnya di ruang terbuka, sementara kelompok yang tidak dominan umumnya menguasai 
daerah-daerah lain yang tidak strategis (jalanan, halaman depan rumah). Hubungan pertemanan 
mempengaruhi pola bermain anak disini walaupun radius tempat bermain jauh dari rumahnya. 
Hubungan kekerabatan/persaudaraan juga mempengaruhi terbentuknya kelompok-kelompok bermain 
di suatu area tempat bermain. Hal ini mengingat mereka saling menjaga keselamatan dan keamanan 
saudara mereka juga ketika bermain. 

Aspek Kenyamanan Tempat Bermain (T5) 

Fasilitas bermain anak kurang memuaskan. Minimnya sarana dan prasarana di wilayah ini 
menyebabkan beberapa kegiatan warga menjadi kendala, diantaranya adalah kegiatan bermain anak, 
hal ini menyebabkan sebagian anak menggunakan jalan untuk kegiatan bermain. Kondisi Tempat 
Bermain Anak Mereka lebih senang bermain di luar rumah, anak yang tinggal di rumah yang kecil 
hanya meninggalkan sedikit ruang terbuka pada sisi depan rumah, bahkan tidak jarang rumah-rumah 
tidak menyisakan ruang sedikitpun. Hal ini menyebabkan mereka cenderung untuk melakukan 
kegiatan diluar rumah. Adanya warga yang tidak bertoleransi jika anak-anak bermain di sekitar 
rumahnya karena dianggap menggangu kenyamanan dan membuat ribut mempengaruhi kenyamanan 
anak-anak bermain. Lokasi/posisi ruang bermain yang cenderung dekat atau berada di sekitar rumah 
memungkinkan untuk dapat dijangkau dengan mudah, mengingat yang menjadi pengguna adalah 
anak-anak, maka faktor keselamatan didalam menjangkau tempat bermain merupakan faktor yang 
penting (Physical Accesibility). Kondisi ruang bermain yang tidak memadai (kurang luas) dan bisa 
membahayakan keamanan maupun keselamatan anak (banyak batu, tanaman, sisa-sisa bahan 
bangunan, jemuran). Namun ada sebagian ruang bermain sudah menggunakan pelapisan beton 
sebagai finishing sehingga tidak membuat kondisi menjadi panas dan berdebu. Adanya pohon besar 

Gambar 6. Ruang Bermain Anak di badan sungai dan Taman Rekreasi Tepi Sungai 
Sumber: penulis, 2009 

Gambar 7. Ruang Bermain Anak di atas jembatan dan rental playstation 
Sumber : penulis, 2009 
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disekitarnya membuat anak menjadi nyaman, misalnya ditumbuhi oleh rumput, dan teduh 
(Comfortability). Disamping itu faktor keamanan juga menjadi hal yang dominan, dimana 
pertimbangannya tempat bermain tersebut dapat di jangkau dengan mudah oleh orang tua ataupun 

dapat dipantau oleh orang tua (Visual Accesibility). 

Konsepsual adalah hasil generalisasi dari tema-tema berdasarkan proses ekplorasi kasus-kasus yang 
secara skematis digambarkan dalam skema induksi di bawah ini:  

 

Skema induksi dibawah ini menunjukkan generalisasi dari tema-tema berupa konsepsi-konsepsi yaitu 
konsepsi pola bermain anak bantaran sungai berdasarkan ruang dan waktu, konsepsi teritori bermain, 
dan konsepsi kenyamanan ruang bermain.  

 

Jenis Permainan (T1) 

a) Permainan kesukaan 
b) Faktor Ekonomi 

Tempat Bermain (T2) 

a) Ketersediaan Ruang 
Bermain 

b) Minimnya Sarana & 

Waktu Bermain (T3) 

a) Waktu Luang 

Kelompok Bermain (T4) 

a) Hub.pertemanan 

b) Hub.kekerabatan 

Aspek Kenyamanan tempat 

 bermain (T5) 

a) Keamanan 
b) Kenyamanan  
c) Kepentingan 

Pribadi/keleluasaan 
d) Finishing 
e) Jarak tempuh/radius 

KONSEPSI TERITORI 

BERMAIN 

KONSEPSI POLA BERMAIN 

ANAK BANTARAN SUNGAI 

BERDASARKAN 

RUANG DAN WAKTU 

KONSEPSI KENYAMANAN 

RUANG BERMAIN 

Gambar 4. Skema Induksi Konsepsi 

Sumber : analisis, 2009 
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Gambar 8. Skema Induksi 
Generalisasi Konsepsi Lokal 

Sumber: penulis, 2009 
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Konsepsi Pola Bermain Anak Bantaran Sungai Berdasarkan Ruang Dan Waktu 

Konsepsi pola bermain anak bantaran sungai berdasarkan ruang dan waktu didasari oleh tema-tema 
yang muncul dari seluruh kasus informan yang diamati. Konsepsi ini muncul berdasarkan unit-unit 
informasi yang didapat dari fenomena dilapangan dimana banyaknya anak-anak yang bermain di 
tempat-tempat yang bukan semestinya tempat bermain. Anak tidak hanya menggunakan ruang 
terbuka sebagai tempat bermain, umumnya mereka bermain di jalanan depan rumah dan lapangan. 
Sebagian anak masih suka berenang di Sungai Code selain berbarengan dengan aktivitas mandi di 
pancuran, mencari ikan, atau hanya menghabiskan waktu bermain di sore hari. Aktivitas sehari-hari 
penduduk Code di fasilitas-fasilitas umum yang cenderung dekat dan masih berorientasi ke arah 
sungai juga mempengaruhi pola bermain anak-anak di tempat tersebut dan menghasilkan konsepsi 
pola bermain anak bantaran sungai. 

Konsepsi Teritori Bermain 

Konsepsi teritori bermain didasari oleh tema-tema yang muncul dari seluruh kasus informan yang 
diamati. Kecenderungan pengaruh kelompok bermain disesuaikan dengan jenis permainan yang 
disukai, hubungan kekerabatan, hubungan pertemanan, radius tempat tinggal/hubungan tetangga, 
umur, dan gender. Kelompok teman bermain yang dominan akan menguasai tempat-tempat strategis, 
umumnya di ruang terbuka, sementara kelompok yang tidak dominan umumnya menguasai daerah-
daerah lain yang tidak strategis (jalanan, halaman depan rumah). Penguasaan ruang bermain oleh 
kelompok-kelompok tertentu mengharuskan kelompok anak minoritas baru bisa menggunakan tempat 
bermain yang dianggap paling memadai bila kelompok mayoritas tidak sedang bermain. Teritorialitas 
oleh kelompok anak mayoritas membentuk konsepsi teritori dalam kegiatan bermain anak-anak. 

Konsepsi Kenyamanan Ruang Bermain 

Konsepsi kenyamanan ruang bermain didasari oleh tema-tema yang muncul dari seluruh kasus 
informan yang diamati. Kondisi tempat bermain anak dimana mereka lebih senang bermain di luar 
rumah. Sebagian besar rumah-rumah tidak menyisakan ruang sedikitpun. Hal ini menyebabkan 
mereka cenderung untuk melakukan kegiatan diluar rumah. Aspek kenyamanan juga dipengaruhi oleh 
tingkat keleluasaan anak-anak bermain dimana muncul fenomena adanya warga yang tidak 
bertoleransi jika anak-anak bermain di sekitar rumahnya karena dianggap menggangu kenyamanan 
dan membuat ribut. Penguasaan ruang bermain oleh warga yang secara tidak langsung terlihat 
dengan melakukan pembatasan ruang gerak misalnya menegur anak-anak yang sedang bermain 
memunculkan suatu nilai transendental terhadap tanah. Kognisi historis warga terhadap ruang 
bermain tersebut cenderung besar hingga menggangu kenyamanan anak-anak bermain di tempat itu. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dirumuskan yaitu 
makna dan karakteristik ruang bermain anak di bantaran Sungai Code Yogyakarta meliputi konsepsi  
pola bermain anak bantaran sungai berdasarkan ruang dan waktu, konsepsi teritori bermain, dan 
konsepsi kenyamanan ruang bermain. Dalam hal ini, ruang publik sebagai ruang bermain anak di 
bantaran Sungai Code memiliki tautan antara individu, ruang dan waktu serta dengan konteks sosial 
anak-anak (kemampuan fisik, intelektual, emosional dan sosial). Perencanaan dan kebijakan 
pemerintah dalam menyediakan sarana pemukiman yang layak bagi masyarakat hendaknya 
memerhatikan adanya konsepsi-konsepsi lokal dan kondisi sosial budaya setempat. Kawasan di 
sekitar Sungai Code yang sebelumnya mempunyai image kumuh secara bertahap diharapkan 
memiliki citra yang lebih baik.  
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