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BAB III
 

KONSEP
 

111.1. Latar Belakang Konsep 

"Teori perkembangan swis, Jean Piaget, diakui sebagai teori utama tentang 

perkembangan dan prilaku anak-anak, dia membuktikan bahwa anak 

berkembang dari suatu interaksi antara gerakan-gerakan dalam dan kondisi 

lingkungan luar. Piaget juga mengemukakan bahwa perkembangan merupakan 

hasil dari hubungan sosial anak dengan lingkungan, yaitu sanggup secara aktif 

rnenggunakan lingkungan dan melihat hasil-hasil penggunaan ini. Proses 

perkembangan ini dimudahkan bila sianak kecil secara aktif dapat menyelidiki 

dan melakukan eksperimen dengan lingkungan". 

Anak sangat menyukai area bermain alami, ruang terbuka, jalan, pepohonan, 

bukit-bukit, air, pasir, jalanan tempat dimana anak dapat berlari dan berbuat 

berbagai macam kegiatan sesukanya karena sifat anak yang dinamis dan bebas. 

SDn secara spesi'fik memiliki rentang waktu belajar (huni disekolah) yang relatif 

lama ± 8 jam/Full Day (sekolah umum & MI ± 6 jam). Berangkat dari fenomena 

ini maka konsep sekolah bernuansa alam atau taman hadir untuk menekan 

tingkat kejenuhan SiSW3 dalam belajar. 

Berangkat dari pemikiran diatas dapat diambil kesimpulan bahwa : 

•	 Pendekatan lingkungan alami dengan anak adalah sebuah hal yang 

dirasakan positif dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak. 

•	 Alam merupakan sumber ilmu pengetahuan yang mendasar 

•	 Pengenalan dengan lingkungan alam sebagai dasar pendidikan. 

•	 Penciptaan suasana pendidikan SDIT yang menyatu dengan lingkungan 

alam dirasakan sebagai sebuah konsep pendidikan yang dapat 

menumbuh kembangkan kreatifitas anak. 
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111.2.	 Kajian Teori dan Konsep 

111.2.1. Prinsip Taman Buatan 

Berikut beberapa prinsip taman atau alam binaan yang diharapkan dapat 

mendukung kretifitas anak dalam proses belajar : 

1.	 Fun ( menghibur )
 

Tersedianya sarana bermain : melingkupi lingkungan bermain terdapat
 

ayunan, prosotan, frame besi papan jungkat-jungkit, dll.
 

2.	 Education ( Pendukung proses belajar lab. SAlNS/IPA ) 

•	 Tersedianya pohon dan tumbuh-tumbuhan berfungsi sebagai 

vegetasi juga binatang piaraan. 

•	 Tersedianya kolam/air dengan komunitasnya 

•	 Elemen alam lainnya : pasir, batuan koral, dsb 

•	 Jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan dilingkungan sekolah 

ditekankan kepada tanaman yang menghasilkan buah, anak dilatih 

untuk barperan aktif menjaga, belajar dan menikmati hasil. 

3.	 Memacu bakat dan kreatifitas 

•	 Tersedianya sarana olah raga; melingkupi lapangan olah raga,
 

sepak bola dan atletik
 

Plato dan Aristoteles percaya bahwa bermain merupakan hal penting bagi 

perkembangan pendidikan dan kesehatan mental anak. Bukan hanya para 

ilmuwan yang rnenekankan pentingnya bermain dalam menyesuaikan pribadi rsosial anak. Banyak orang tua berpendapat bahwa anak harus bahagia dan 

bebas menjalani kehidupannya sehingga dapat menjadi orang dewasa yang 

baik. Hal tersebut banyak ditemui bahwa sebagian besar orang tua 

menginginkan anaknya hidup dalam dunia bermain selama mungkin. 

Pengaruh yang ditimbulkan oleh bermain bagi perkembangan anak antara lain: 

• Perkembangan fisik anak 

• Dorongan berkomunikasi 

• Penyaluran bagi energi emosional yang terpendam 
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• Penyaluran bagi kebutuhan dan keinginan 

• Sumber belajar 

• Rangsangan bagi kreativitas 

• Perkembangan wawasan diri 

• Belajar bermasyarakat 

• Standar moral perkembangan ciri kepribadian yang diinginkan 

Bermain merupakan istilah yang digunakan secara bebas sehingga arti 

utamanya mungkin hilang. Arti yang paling tepat ialah setiap kegiatan yang 

dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya, tanpa mempertimbangkan 

hasil akhir. Berrnain dilakukan secara suka rela dan tidak ada paksakan dari luar. 

A. Kategori Bermain
 

Kategori bermain dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :
 

1.	 Bermain aktif 

Dalam bermain aktif, kesenangan timbul dari apa yang ditimbulkan 

individu, apakah dengan bentuk berlari atau membuat sesuatu dengan lilin 

atau cat. Anak-anak kurang melakukan kegiatan bermain aktif ketika 

mendekati usia remaja dan mempunyai tanggung jawab lebih besar di 

rumah dan di sekolah. 

2.	 Bermain pasif (hiburan) 

Dalam bermain pasif atau hiburan, kesenangan diperoleh dari kegiatan 

orang lain. Pemain menghabiskan sedikit energi. Anak yang menikmati 

temannya bermain, memandang orang atau hewan di televisi, menonton 

adegan lucu atau membaca buku adalah bermain tanpa mengeluarkan 

banyak tenaga, tetapi kesenangannya bias di tempat olah raga atau 

tempat bermain. 
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B. Jenis Permainan Masa Kanak-kanak
 

Jenis permainan antara lain: gerak, ilusi/peranan, konstruktif, reseptif.
 

1. Permainan Gerak 

Fungsinya untuk melatih kemampuan fisik, misalnya berlari, 

meloncat, masuk ke dalam goa dan sebagainya. 

2. Permainan lIusLPeranan 

Fungsinya untuk melatih anak berfantasi seolah-olah sedang 

melakukan pekerjaan atau berperan sebagai seseorang, misalnya : 

sopir, dokter, masinis, dan sebagainya. 

3.	 Permainan Konstruktif 

Fungsinya untuk melatih daya pikir anak dalam mewujudkan sesuatu, 

misalnya : membuat istana dari pasir dan sebagainya. 

4.	 Permainan Reseptif 

Fungsinya untuk melatih respon anak terhadap permainan, misalnya : 

menyaksikan sulap, tarian, nyanyian dan sebagainya. 

111.2.2. Prinsip Umum Tata Letak 5 

Tataletak lahan bermain akan berbeda berdasarkan ukuran tapak yang ada dan 

topografinya serta kegiatan khusus yang ada dan topografinya serta kegiatan 

khusus yang dlinginkan. Penyesuaiannya dengan tapak harus dilakukan dengan 

mempertahankan secara maksimal lapangan yang ada, dan ciri khas alam. 

Prinsip umum terletak adalah sebagai berikut : 

1.	 Lahan bermain dan daerah peralatan tempat bermain harus diletakkkan 

berdekatan dengan sekolah dan terhadap yang lainnya. 

2.	 Daerah berumput terbuka untuk permaianan aktif informal harus 

ditempatkan dengan petak bermain dan daerah perangkat mainan untuk 

memudahkan pemakainya oleh semua murid sekolah dasar. 

5 Children's Play Areas and Equipment, U.S. Departments of the Anny, the Navy, and the Air Force, 1969 
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3.	 Daerah untuk kegiatan yang bersifat tenang untuk anak harus sedikit 

dijauhkan dari ruang permaianan aktif dan dekat dengan daerah teduh 

dan eiri alami lain dari tapak. 

4.	 Daerah serbaguna yang diperkeras harus dipisahkan dari daerah lainnya 

dengan tanaman dan diletakkan di dekat gymnasium sekolah sehingga 

dapat digunakan untuk pelajaran kesehatan jasmani tanpa mengganggu 

kelangsungan pelajaran dikelas-kelas lainnya. Semua tiang atau penahan 

net dilapangan harus dibuat dengan pipa pelindung atau penutup yang 

memungkinkan pemindahan dari tiang-tiang tersebut. 

5.	 Daerah untuk permainan lapangan harus diletakkan pada lahan yang 

eukup rata, mempunyai drainase baik dengan landaian yang tidak 

melebihi 2,5 persen. Pelandaian minimum 1 persen diperbolehkan pada 

tanah luas yang memiliki penyerapan yang baik untuk suatu drainase 

yang memadai. 

6.	 Pada umumnya, daerah lahan bermain dapat dibagi sebagai berikut : 

a.	 Kurang lebih separuh dari daerah tersebut harus berupa taman, 

termasuk daerah berumput untuk permainan aktif, daerah teduh 

untuk kegiatan tenang, serta unsur-unsur lainnya seperti ; dekat 

dengan we, pedestrian, bangku taman, tempat sampah dan daerah 

pembatas dengan tanaman. 

b.	 Sisa separuh lainnya harus termasuk untuk petak bermain, daerah 

perangkat mainan, darah serbaguna yang diperkeras dan untuk 

daerah permainan lapangan. 

7.	 Tapak untuk lahan bermain harus dibangun penuh bersama tanaman 

landsekap untuk pengendalian kegiatan dan lalu lintas serta untuk daya 

tarik. Tapak juga harus mempunyai tempat simpan peralatan 

pemeliharaan, fasilitas we, tempat pejalan kaki yang eukup lebar untuk 

sirkulasi siswa, bangku taman dan tempat sampah. 
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111.2.3. Lahan Bermain untuk Murid Sekolah Dasar 

Tabel berikut ini menunjukkan tipe, jumlah dan persyaratan ruang bermain 

minimum sejumlah kira-kira 2012 m persegi. Luas daerah ini, berikut luas untuk 

sirkulasi, unsur-unsur lain dan zona penyangga akan memuat kisaran 

perangkat mainan yang lengkap dan melayani lebih 50 murid sekaligus pada 

saat yang sarna. 

Perangkat Jumlah 
Persyaratan ruang 

bermain (m) 

Salok Keseimbangan 1 4,6 x9,2 

Panjatan 3 6,5 x 15,2 

Tiang Panjat 3 3,1 x 6,2 

Satang horizontal 3 4,6 x 9,2 

Tangga horizontal 1 4,6 x9,2 

Karusel 1 12,2 x 12,2 

Satang sejajar 1 4,6 x9,2 

Ayunan besar (6 ayunan) 1 9,2 x 13,7 

Papan Luncur 1 3,7 x 10,7 

111.2.4. Bahan Permukaan 

Pemilihan bahan permukaan yang sesuai untuk setiap tipe daerah bermain dan 

trotoar sirkulasi, jalan serta tempat parkir harus didasarkan pada pertirnbangan 

sebagai berikut : 

1.	 Fungsi. Permukaan harus memenuhi maksud dan fungsi khusus daerah
 

tersebut, seperti permukaan untuk permainan lapangan dan permukaan
 f· 
yang digunakan oleh perangkat mainan. Pemilihan bahan permukaan
 

harus tergantung pada pertimbangan apakah lapangan tersebut
 

digunakan untuk maksud serbaguna atau kegunaan tunggal dan apakah
 

digunakan pada musim tertentu atau sepanjang tahun.
 

2.	 Ekonomi. Factor-faktor ekonomi adalah biaya awal, biaya penggantian 

dan biaya pemeliharaan. Biasanya bahan permukaan yang biaya awalnya 

tinggi adalah yang paling ekonomis dalam jangka panjang karena adanya 

pengurangan dalam biaya pemeliharaan. 
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3.	 Ketahanan. Ketahanan bahan permukaan harus dievaluasi dalam 

kaitannya dengan pengrusakan oleh para pemakai dan ketahanannya 

terhadap pengrusakan akibat sillar matahari, hujan, pasir dan debu yang 

terus menerus. 

4.	 Kebersihan. Ketahanan bahan permukaan harus bersih dan menarik bagi 

pemakai dan hendaknya tidak menjadi sarang serangga dan tikus serta 

tidak rnengotori bangunan disekitar dan merusak pakaian anak-anak. 

5.	 Pemeliharaan. Perneliharaan harus dievaluasi tidak hanya dalam 

kaitannya dengan biaya tetapi juga waktu, yaitu apabila fasilitas tersebut 

tidak dapat digunakan karena sedang diperbaiki. 

6.	 Keamanan. Keamanan pemakai adalah pertimbangan utama dalam 

memilih bahan permukaan bermain dan tidak boleh dikorbankan oleh 

alasan ekonomi semata. 

7.	 Penampilan. Bahan permukaan yang penampilannya rnenarik dan sesuai 

dengan lingkungan adalah sangat diinginkan. Bahan yang dipilih harus 

memungkinkan penggunaan yang optimum dan memberikan kesenangan 

bai para pemakai serta menyalurkan berbagai kegiatan secara teratur 

dengan memberikan kontras visual. 

111.2.5. Evaluasi Bahan-bahan Permukaan 6 

Berbagai tips bahan permukaan mempunyai keungulan maupun 

keterbatasan. 

1.	 Rumpuf. Pada umumnya bahan ini diangap sebagai bahan permukaan 

bahan permukaan terbaik untuk sebagian besar kegiatan rekreasi yang 

berlangsung di petak bermain. Walupun rumput tidak layak digunakan di 

daerah bermain denga pemakaian berat, Alasan utama penggunaan 

rumput adalah karena relatif lembut, memberikan keamanan yang lebih 

besar dan memilki penampilan yang menarik dan segar bagi pemakai. 

6 Publik Housing Design, National Housing Agency, Federal Publik Housing Authority, 1946 
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Permukaan rumput terutama sesuai untuk daerah permainan lapangan 

yang besar untuk olah raga dan penggunaan rekreasi secara umum. 

2.	 Beton aspal. Bahan perkerasan f1eksibel ini adalah yang paling umum 

dipakai untuk daerah bermain yang diperkeras. Seorang perancang harus 

mengetahui bahwa berbagai tingkat mutu dan campuran aspal, demikian 

juga warna lapisan untuk meningkatkan penampilan dan pemeliharaan 

sudah tersedia. Campuran yang sesuai dan pengawasan pelandaian 

yang baik harus dilakukan untuk mendapatkan permukaan yang licin dan 

rata, pelaksanaan yang ekonomis serta menghasilkan sedikit atau tanpa 

peliharaan. Perkerasan beton aspal terutama digunakan untuk daerah 

serbaguna, untuk lapangan tennis, bola basket, sepatu reda, serta untuk 

tretoar, jalan dan tempat parkir. 

3.	 Beton semen pc (portland cement). Bahan perkerasan kaku ini adalah tipe 

yang paling diminati untuk digunakan pada tempat-tempat khusus apabila 

diinginkan permukaan yang permanen. Bahan ini memberikan 

keseragaman, ketahan maksimum dan sedikit atau tanpa pemiharaan. 

Permukaan beton pc terutama berguna untuk permaianan lapangan 

sepatu roda dan untuk tretoar, tepi jalan dan tempat parkir. Beton aspal 

dan beton semen pc pada umumnya dipertimbangkan untuk kegunaan

kegunaan yang sama. Pemilihan dari salah satu di antaranya termasuk 

pertimbangan kesesuaian untuk maksud yang diinginkan, biaya awal dan 

jangka panjang. 

4.	 Bahan sintetis. Bahan sintetis yang mempunyai efek mengempuk 

digunakan oleh badan-badan rekreasi, sekolah dan taman, terutama untuk 

memberikan keamanan di bawah perangkat mainan. Akan tetapi harganya 

lebih mahal dari bahan lain yang telah disebut terdahulu. 
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111.2.6. Kolam Renang 

Persyaratan Kolam yunior adalah kolam dengan kedalaman 60 - 90 em dan 

disini pelajaran renang dapat diberikan kepada anak berumur 6 sampai 12 tahun. 

Sebuah kolam tidak boleh diletakkan di titik ketinggian yang rendah. Air dari 

daerah sekitar akan mengalir ke kolam ini, dan apabila langkah-Iangkah 

peneegahan tidak diambil untuk memungkinkan drainase yang baik pada sisi 

kolam, maka air dalam jumlah besar akan merembes ke daerah di bawah trotoar 

dan akan selalu menjadi sumber kejengkelan serta menimbulkan masalah 

perekayasaan. 

Sebuah kolam tidak boleh diletakkan di dekat pohon yang berdaun lebat. Daun 

akan jatuh ke kolam dan membuatnya kotor, menyumbat aliran air, dan dalam 

banyak hal menjadikan kolam dalam kondisi yang tidak memuaskan. Pepohonan 

juga menghalangi masuknya sinar matahari ke kolam., dan agar berhasil, daerah 

kolam harus mendapatkan sinar matahari. Penempatan kolam harus sedemikian 

rupa sehingga bangunan dan pepohonan pada arah barat be~arak seeukupnya 

sehingga tidak akan meneduhi kolam di sore hari. 

Peletakan kolam yang dikaitkan dengan jalan sekitar dirasa paling penting. 

Lokasinya harus berada di dekat jalan arteri utama agar sirkulasi yang baik dan 

untuk kemudahan diperoleh peneapaian, tetapi harus jauh dari jalanan sibuk. 

Debu dari jalan ditiup ke kolam dan akan mengganggu system penyaringannya. 
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111.3. Konsep Organisasi Dan Pembentukan Denah 

Denah bangunan utarna disusun berdasarkan rnodul ruang utarna kelas dengan 

rnodul panjang 9 rn x lebar 7 rn. Modul ini juga digunakan dalarn rnernbentuk 

ruang-ruang lainnya, ruang dengan kebutuhan rnodul yang lebih kecil dapat 

diupayakan dengan penyekatan dengan dinding non perrnanen. 

Denah disusun dengan organisasi Iinier disusun rneligkupi, rnernbentuk area 

terbuka dipusat susunan sebagai pusat orientasi dan pernersatu kegiatan. 

Kedekatan dan kesaliiaan dari--beberapaienf$-kegiatan utama yaitu ruang kelas ~ 

rnernberikan pertirnbangan utarna penyusunan denah secara linier dan tipikal. 

Denah cendrung rnernpunyai pola sirnetri, orientasl bergerak kedalam, 

rnernberikan akses bukaan satu pintu lalu bergerak bebas rnenyebar. 

Denah ruang kelas rnernbentuk kornposisi linier yang disatukan rnelalui 

pertemuan yang rnengkornbinasikan bentuk lengkung dan bulatan, rnernberikan 

kornposisi yang lebih dinarnis. 

Organisasi rnernusat dipilih guna rnernpersatukan kornposisi rnassa dalarn satu 

susunan geornetris yang teratur, rnenciptakan ruang pusat yang dapat 

mernersatukan orientasi kegiatan disekelilingnya. 
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111.3.1. Zonning 

Pembentukan zoning tapak didasarkan atas pembagian 3 zona kegiatan : 

Area Publik : merupakan area yang dapat dimanfaatkan ataupun dimasuki oleh 

kepentingan yang bersifat umum. 

Area Privat : Di area ini hanya diperuntukkan bagi pengguna bang\.lnan, orang 

luar tidak dapat begitu saja memanfaatkan area ini. 

Area Semi Privat : Area ini diperuntukkan hanya bagi pengguna bangunan, orang 

luar dapat saja memanfaatkan wilayah ini asalkan melalui proses perizinan, 

pengawasan dan pengelolaan penghuninya. 
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POTONGAN A-A. 
1:2 .....0 

Pada level lantai diatur pula penzoningan ; pada lantai 1 dikonsentrasikan bentuk 

kegiatan yang komunikatif dan dinarnis, pada lantai 2 kegiatan belajar atau ruang 

kelas, sedangkan pada lantai 3 masih diposisikan ruang kelas serta beberapa 

ruang laboratorium yang umumnya digunakan pada siswa dengan level yang 

lebih tinggi. 
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111.2.2. Orientasi dan Arah Matahari 

Site membentang dengan dengan batasan site sbb :: 

• Barat; JI. Raya Monumen Yogya Kembali 

• Timur: JI. Lingkungan Lempongsari 

• Selatan: Perumahan dan lahan kosong 

• Utara: Perumahan dan lahan kosong 

• Guna efektifitas dan kemudahan akses masuk, pintu utama terletak di JI. 

Monumen Yogya Kembali. Sedang pintu masuk belakang atau alternatif 

telletak di JI. Lellipongsari. 

• Perletakan masa membujur dari arah barat ke timur sehingga mengurangi 

efek cahaya matahari secara langsung 

• Sarana Olah raga terletak dibelakang bangunan, selain pertimbangan 

orientasi matahari, sarana ini mampu mengundang publik tanpa masuk 

wilayah belajar, terutama pada efen-efen hari besar, pekan olah raga dsb. 
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111.2.3. Noise 

Orientasi masa bangunan yang membujur dar; barat ke timur mampu 

meminimalkan efek bising dari jalan raya. Minimnya bukaan pada tampak utara 

dan selatan juga dapat meminimalisasi kebisingan. 

Jarak bangunan yang relatif jauh dari jalan raya juga memungkinkan kebisingan 

bukan suatu hal serius yang harus diantisipasi. 

1

II 
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111.3. Tata Ruang 

Pendekatan unsur alamiah menjadi dasar penataan ruang dan lingkungan, 

sedapat mungkin anak dapat bebas bersentuhan dengan lingkungan luar/taman. 

Pendekatan dengan ruang luarl taman dapat dilakukan melalui pola hubungan 

yang saling mengikat, sehingga terjadi peleburan ataupun penyatuan, serta 

meminimalisasi batasan . 

Kedinarnisan hUbungan ruang dalam dan luar ini dicapai dengan mengangkat 

sebagian masa bangunan dengan struktur kolom/Panggung, menghilangkan 

dinding-dinding pembatas. Sehingga terjadl kesatuan diantara kedua ruang 

tersebut. Ruang ini digunakan sebagai media bermain dan berkumpul anak. 

Taman. Kebun 
Dermom ; ,'" Sekolah 

l)~ 
...-.--- -----~ 

¥ullfo A"(J'ullfo 92340 f/22 
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Zona bermain pasif Zona bermain Aktif 

Zona bermain yang bersifat pasif dipisahkan dengan jenis permainan aktif 

melalui pengaturan zoning area. Pada zona pasif disediakan area peneduh 

daerah berpasir, rumah panggung yang dapat mendukung kegiatan bermain 

pasif seperti membaca bercerita, bermain pasir dsb, selanjutnya zona bergerak 

kearah kegiatan yang lebih aktif yaitu lapangan rumput utk bermain, berlari, 

perletakan perangkat permainan, permainan petua/angan selanjutnya berakhir di 

lapangan o/ah raga. 

111.4. Sirkulasi 

,,~~ 
.?-~------- -::,...~~:..~ - -~ - - ,,

-' ._-~ .~. ----

-' ~'.~ ';j.~. ~~.. ~'" 
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Sirkulasi dalam bangunan sekolah bergerak secara linier, sederhana dan
 

mengalir, jelas dalam orientasi. Selasar sebagai area sirkulasi dirancang
 

mempertimbangkan prilaku anak, yang senang berkumpul dimuka kelas,
 

bercanda dan berlari bebas.
 

Berikut konsep pola sirkulasi pada bangunan :
 

•	 Pertama orientasi berkumpul dengan arah kegiatan memusat pada 

kegiatan bersama yaitu pada ruang hall dan musholla. 

•	 Kedua orientasi menyebar, merupakan orientasi sirkulasi dari pintu masuk 

atau hall, bergerak linier menyebar kepusat-pusat kegiatan. 

..... 
interval 
~ ~ 

• 

• 

Untuk jeda, penanda dan interval pada sirkulasi yang linier memanjang ini 

dapat disiasati dengan pengolahan lantai, baik melalui perbedaan tekstur, 

warna ataupun po/a. 

Untuk sirkulasi vertikal berupa tangga dan ram yang menghubungkan 

lantai satu dengan yang lainnya secara tipikal/menerus. 

Untuk sirkulasi taman pada jalur pedestrian menggunakan jenis perkerasan 

kombinasi batu kali dan rabat beton, Batu kali memberikan karakter alami yang 

kuat sedangkan rabat beton dipilih karena bahan ini memiliki keseragaman, 

ketahanan maksimum dan sedikit atau tanpa pemeliharaan. 
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Sekolah Dasar Islam Tel'padu di Yogyakarta 

TAIWAN BEAUTY TEHTEHAN 

Sedangkankan pedestrian menggunakan 

berfungsi sebagai pengarah. Tanaman p

beauty tampil menarik dan dapat dibentuk. 

batasan 

erdu seperti 

jenis 

te

pohon 

htehan 

perdu 

dan T

yang 

aiwan 

111.5. Struktur 

Struktur bangunan dominan menggunakan sistim rangka beton bertulang. Pada 

rangka atap menggunakan rangka kuda-kuda baja, yaitu pada bangunan utama, 

hall dan musholla. 

...... J''''' IT"~''''''''l{''"·''''fk~ "~r~··"-~~-"- ,'~, • I:~,~' i .::~'- .' -~"'~" -_._j'...., ,.0'('" : .•" i" .'-,1 , 

POTONGAN A-A. 
1:2 .... 0 

Atap bangunan sebagian besar menggunakan kontruksi atap genting
 

dikombinasikan dengan atap dak.
 

Struktur pondasi menggunakan pondasi tiang pancang yang memungkinkan
 

bangunan mampu mendukung beban besar dan tahan gempa.
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111.6. Utilitas 

a.	 Air bersih dan kotor 

Pada bangunan digunakan sistim distribusi air bersih dengan sistim 

downfeed ; yaitu dari sumber air bersih atau PDAM disalurkan pada tangki 

penampungan yang diletakkan pada ruang dibawah atap paling atas 

dengan cara dipompa kemudian didistribusikan pada ruang-ruang yang 

membutuhkan lewat shaff yang tersedia. 

Drainasi air hujan disalurkan melalui sumur peresapan dan saluran riol 

kota yang ada. 

Sedangkan pembuangan air kotor dilakukan dengan sistirn aliran 

berdasarkan sistim grafitasi, selanjutnya disalurkan ke septiktank. 

b.	 Penerangan dan aliran listrik 

Penerangan didalam bangunan diutamakan menggunakan penerangan 

alamiah. Sistim penerangan buatan menggunakan lampu TL, yang secara 

umum menggunakan sistim penerangan merata didalarn bangunan 

terutama ruang kelas. 

Sumber aliran listrik berasal dari PLN, disalurkan melalui generator set 

sebagai cadangan --- Panel utama --- Sub panel yang kemudian disebar 

menuju keseluruh ruangan. 

c.	 Penghawaan 

Penghawaan pada bangunan secara permanent dirancang rnenggunakan 

penghawaan alamiah. 

111.7. Bahan dan Material 

Berikut beberapa uraian jenis bahan material yang akan digunakan dalam 

perancangan : 

a.	 Kayu 

•	 Sifatnya murah dan mudah didapat, digunakan untuk elemen pelapis pada 

dinding ataupun lantai parkit, finishing menggunakan pernish atau coating 

anti gores 
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• Reaksi terhadap iklim ; kemampuan pengisolasian panas sedang, 

penyerapan panas kecil, tahan terhadap angin dan kemampuan 

pemantulan sekitar 50 %. 

• Ketahanan dan resiko biologis ; tidak tahan terhadap rayap, rnudah 

terbakar, kerusakan terbesar oleh jamur perusak kayu yang menyebabkan 

kebusukan kering atau putih pada kayu. Pencegahannya adalah dengan 

cara perendarnan, pengawetan, bahan kimia, dan coating/laminating, 

pernish. 

b. Batu alam 

•	 Digunakan untuk lapisan dinding dekoratif seperti dinding pasangan batu, 

pasangan bata, lingkungan lantai dan relief dekoratif. Juga digunakan 

untuk perkerasan jalan untuk pedestrian. 

•	 Secara garis besar batu alam terbagi atas ; 

1.	 Batu pasir (sandstone), bersifat lunak sehingga dapat diukir dan 

dipahat dengan serat mirip kayu,polos atau bertitik-titik.selain itu, 

batu pasir juga bersifat porous (mudah menyerap air). Contohnya 

batu palimanan, batu paras dan batu hijau. Digunakan pada dinding 

dalam I'uang atau interior 

2.	 Batu Kali ; merupakan batu pegunungan, bersifat keras, berpori 

halus dan bersusun lapis sehingga mudah dibelah menjadl 

lempengan-Iempengan tipis, memiliki warna-warna 

gelap.Digunakan pada dinding luar bangunan sebagai lapisan 

dekoratif dan dapat digunakan untuk pedestrian. 

3.	 Batu andesit atau batu candi ; memiliki pori-pori yang sangat 

jelas,bersifat keras dan porous, namun masih bias diukir ataupun 

dipahat.digunakan pada dinding interior atau dinding yang tidak 

bersentuhan dengan air. 

4.	 Marble atau marmer, keramik terakota ; marmer bersifat sangat 

keras. Dapat digunakan sebagai lapisan dinding atau lantai. 
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TERAKOTA 

Reaksi terhadap iklim ; tahan terhadap angina dan cuaca,• 
kemampuan rnenyerap panas tinggi, bahan berpori memiliki 

kemampuan pengisolasian panas seperti batu vulkanik ataupun 

koral 

•	 Ketahanan dan resiko biologis : perubahan warna dan permukaan 

oleh perusak organic (ganggang, jamur, lumut). Kerusakan oleh 

genangan air dan akar. 

111.8. Entrance 

Letak entrance diposisikan dapat dengan mudah untuk dikenali. Untuk 

mempertegas pintu masuk diwakili oleh keberadaan pergola yang langsung 

berhubungan dengan area parkir. 

I" 
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Dari pintu masuk ini terdapat 2 akses masuk kebangunan utama yaitu dapat 

menuju lantai 1 atau langsung menuju ke lantai 2 dimana siswa saat datang 

dapat langsung menuju ruang kelasl belajar. 

Pada area pintu masuk juga diposisikan adanya taman bunga yang berfungsi 

sebagai pengumpan, memberikan kesan sejuk dan alami. 

111.9. Tampak Bangunan 

Elernen yang menonjol pada tampak pada bangunan sedapat mungkin dapat 

menyatu dengan lingkungan taman. Keterpaduan penggunaan material serta 

penampakan vertical garden/penghijauan pada tampak bangunan diharapkan 

memberikan suatu harmonisasi terhadap lingkungan taman buatan. 

Komposisi bukaan serta reaksi terhadap cuaca merupakan salah satu pedoman 

yang juga harus diperhatikan dalam terbentuknya tampak. 

Bentukan ruang tangga ditonjolkan selain sebagai penanda ruang transportasi 

vertical juga sebagai penguat komposisi tampak yang terlihat dari perbedaan 

bentuk, tekstur dan elemen finishingnya. 

I
 
Ii 

Pengulangan (repetisi) bentuk, penonjolan struktur ditonjolkan pada bangunan ini 

selain menampilkan sistim struktur pada bangunan juga bisa ditampilkan untuk 

mempertegas karakter tampak, serta menghindari kemonotonan. Shading selain 

berfungsi sebagai pembentuk penampilan juga berfungsi sebagai atap tritisan. 
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Bentuk atap yang menggunakan atap dengan gaya lokal, memperhatikan 

keselarasan bentuk dengan bangunan hunian disekitar lokasi. 

111.10. Interior
 

Interior sedapat mungkin menggunakan bahan-bahan yang memiliki tampilan
 

natural meski berasal dari pengolahan tekhnologi modern. Unsur kayu, batu
 

serta warna hijau yang mendominasi alam dapat diterapkan didalam bangunan.
 

Hal ini dimaksudkan agar kontinyuitas penggunaan elemen pada taman,
 

eksterior dan interior dapat terjaga.
 

Perabot dan furniture didominasi material kayu dengan finishing natural guna
 

konsistensi disain.
 

III. 11. Vegetasi
 

Tanaman rambat dapat diposisikan sebagai peneduh berupa pergola "hidup"
 

pergola dengan atap tanaman, ataupun pergola yang dilapisi atap dengan
 

tanaman rambat sebagai elemen permukaan atap.
 

TANAMAN RAMI3ATTANAMAN RAMI3AT 
BERBUNGA 

!l=:t" .... nonnl 

Serunl f'4l1mbat 

~Iii .~... ~".,:',;:7i'· , ~'~-"":W 

;>,'~" \~, 

Solandra 

• Cangklr Mo!) 
• CogUk 
• AI, Mnra PonganUn 
• Nona Makan Sinh 
• Thunbergla 
• Kcmbang SungaQl"l9 

Oleandor hQmbat 
• Monsters 
• Singonlum 
• Doun Sinh 

,~W<,~ 

Fllodendron Sp. 

r, 

I3ERDAUN INDAH 

Tanaman pada prinsipnya selain sebagai peneduh dapat pUla memberikan 

tingkat kelembaban udara, serta menciptakan lingkungan alami pada tapak. 
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Pt~(·-·: PERDU Tl\'J(-:;(:::;j 

• Begonia' 
• Hot1cnsia" 
• K13nikir 
• Cassandra 
• Poem air 
• Pem3S 

Mawar Azalea" • Euphorbia 
• Kembang Kertas 
• Tapak DaraNtllca 
• Plumbago 

Song of [r.dia Cordil,/rot'" Arnlia 

• K3sluba' 
• Drasen3 
• lIunluang 
• D(lur. Perak 
• Panuun Bo.li 

:1;"',

Ktl:mboj(i .lepilOg Geranium Lolipop
 

/\C,'\'11ph;l PUJ'jllg 

Dapat diposisikan sebagai elemen pembatas fisik dan fisual baik diruang luar 

ataupun didalam bangunan. 

~r/'~:'j '-,,~"..'~, .l ( I .'l,~~l"J;,,_.~:'(,~..Jr:j 
'T)\J,~j ;t~J-~ i~1Ei:::':; t:: !,) ~\: r;::~,~ 

E;[;r~: 

''','''tJ~~0' ";(;::'f"
 
~','" f" r,,),
, " T~"':

.I!:r,,"
GmbCld Su[r,1 Bornbai Sal\·jil.,if;. ,]I', 

·~~,,·,t i~'."': ;' tii/::'t\ 
. A'" 4,-, ,frO'

:":<it .1'~' ,~, .,"~.J'~ .."......,,,,, 
SahrinaCol~u~ Amaranthus 

Polunl.J" Torcnia Widelin
• Daun BahsHia • Sambang Darah " 

----.l(eruawa-A~IeD-n1mra~----.-v:wnr,lUliara •O'u,,31I,' • O,w.ng-h,,,,.ng.n • Blu. Eyes " 
• Daun Zebra •Serunl Ja!nr • VorbelHl : ~~~~;~I.~ (Ki.lL'i..lllg·k,.lt:aJlg<ln) 

PEr~DU TINGC;l 13ER8UNGA 
• Nusa Indah 
• Metali Ca~tu' 

·OIU<il1dcr 
·8:tt<win 1'''' ;,."{A~f.>;t~
• Kocubung ,',~"';;fr, :~~~~~• Kornuning "~1-' ' \,j,:C· ",c. ' -.i"
• GardanlCl 

'i'i-~t 

!J 

Bllnga Mernk Ol(landor Kembcnq Scpalu Soku 

Yllllto AI'(I'{/I/fli 'I: -' /IIIC: 47 



-------1
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Pelindung ataupun filtrasi terhadap cahaya matahari, menjaga kelembaban tanah 

dan air tanah. 

• Podokarpul>POHON .. Dadop VarlogalaPOHON PELINDUNG • Ketal PayungPELINDUNG	 .. Kolopang B,6Z.I1 
.. Fi:JcualKoreC k6boI3ERDAUN UNIK • Glodokon8ER8UNGA 

• Kesurnba keeling 
• Hujan Mas 
• Bungur 
• FliJmbDyan 
• eintarn 
• Rustlko. Rubro 
• Kembang KecrolBn (Spoltodhe\l' 

'.~<"l"-~..'JtJ.""~".•~\~.;-J,!~.'. I:~"£'i 
~. 

Kecubun(J Taboo Bula	 O.(\un nopulongnn Wallsongo 

Sebagai wahana hidup binatang dan serangga seperti burung, ikan peliharaan 

serangga liar; kupu-kupu, kumbang dsb, sebagai pelengkap komunitas taman. 

Kupu·kupu 

$ .:~~"~ 

~~:1' 

~~ • Kana Air 
• Maloti air 
• Arrow Head 
• Tlpa 

Der&n lalldmall leh·lehan y~"" panj.l"'J. hi... 
dibelllu.l:. rnell)'tfU~IIQfong. 

• Apu·apu
 
Torat~1 • Eceng Gandok
 

• Bulu ayam 
• Paplruu 

Tanaman dapat	 digunakan sebagai elemen pengarah visual, pengarah 

pergerakan, sebagai pagar alamiah. 
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~;~~~:: < 
Tim.. m::l11 rn:mh:llt~/h:llIr': TOIi""ol'n a~':'LJh·. I;lUlpil. rllllllm~ll tel:·tcl'1:.a bhOljUg.l dib:ut lupi.ni h(!nbd,:o:r.mi'lr.l.
l~hih IOM•..,il:jiJa dit::<,~uk 1C!r:~rti ini. 

J;~.l ;lil:::J1~ ~(!C;:';I !-:-ntcll."~. j:.j;uo1n u~;Ji:.ri ~"c.:r.rn ini minI: 
t<.pl~li di J1u:!·r.J11 r.~-:I:lI [Illp.!'. 

Tanaman teh-tehan, bambu, dapat dibentuk menjadi elemen yang statis dan 

dinamis dimanfaatkan sebagai 'topiari' yang terlihat pada gambar. 

&ft.!-.., fYJtflJp.al-".an j{"ni~ taNm:.n Y..1r.g nnniah diman'..Mt.al1·
 
,~IM'l;1I t(r~hli~ wi~' diblJDt mi.rip dindinq Pd~d' dldU bontuk bin.
 

Tanaman juga dapat memberikan suasana semarak, membangkitkan emosi, 

yang dapat dirasakan melalui pengamatan visual, penciuman, serta keindahan, 

keunikan bentuk tanaman. 
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TANAMANPELENGKAP 

1. Tanaman Plsang-plsangan 
• Kilfibea MaslMerah 
• Bird of Paradise 
• Lady Oi 
• Soxl Pink 

2. Tanaman Jahc·Jahean 
• Honje Merah I Pink 
• Pacing 
• Blue Ginger 
• Gandasull 
• Johe BeJang 
• A1plna 
• Kapul8g8 

3. Tanaman Sukulen 
• SanscvJera 
·Siklok 
• Agave 
• Udah BUaya 

4. Tanaman Bakung 
• un Afrika' 
• Bakung Harun'·· 

5. Tanaman nanas-nanasan 
• Gu:trnania' 
• Aochmoa· 
• Vmsls' 
• Ananas· 

LUi Air mollCu,· 

i<ana 

Srom(lUa" 

Koeombrang Pink Ginger 

Selain penggunaan tanaman bunga-bungaan 

TANAMAN 
BERDAUN 
CANTIK 
• $<Ibrina
 
... S:'!mbanQ Di'll.'ln
 
• Nilnas K;rang 
• Kriminil 
• Kucoi Jepon!J 
• Knkerlak' 
• Maranl;)' 
• JenniJl)t Nal)i" 
• Talils-lalasan" 
(Homatomen~) 

Kakms K"'r.lok 

Daun Beludru" 

K(llatea" 

serta tanaman pelindung pada 

taman juga diposisikan tanaman pelindung yang menghasilkan buah-buahan, 

dengan tujuan memberikan apresiasi, membangkitkan minat serta pengetahuan 

padaanak. 
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