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Sekolah Dasar Islam Tel1Jadu di Yogyakarta 

BAB IV
 

PENGEMBANGAN DESAIN
 

IV.1. SITUASI 

Pada situasi ini bangunan dapat dilihat gubahan massa dengan komposisi 

gubahan utama membujur dari barat ke timur dengan membentuk ruang terbuka 

ditengah-tengah bangunan. Keberadaan ruang terbuka ditengah dan disekeliling 

gubahan massa dimaksudkan memberikan area yang komunikatif bagi 

penghuninya. 
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SITUASI 

Komposisi bangunan yang membujur dari barat ketimur dimaksudkan menghidari 

efek negative dari kebisingan area jalan raya dan orientasi matahari secara 

langsung. 

Atap Bangunan utama menggunakan genting keramik yang dipadukan dengan 

kombinasi atap dak. Bentukan atap utama berbentuk atap kampung dengan 

sudut kemiringan 30°, bentuk datar pada atap dak, serta bentukan atap sedikit 

lengkung pada pergola menggunakan atap polikarbonat. 
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EKSTERIOR 

Adapun alasan dari pemilihan bahan dan bentukan atap adalah sbb : 

Atap bangunan didominasi genting keramik dengan bentuk kampung 

mernberikan reaksi yang baik terhadap cuaca tropis. Material atap yang terbuat 

dari keramik memberikan reaksi akrab terhadap lingkungan. Bentukan yang 

sederhana ini juga dimaksudkan rnemberikan keharrnonisan juga keselarasan 

terhadap bentukan atap bangunan disekitar berupa rurnah tinggal. 

Polikarbonat 

B.Pohon Kelapa 

Tempat duduk kayu 

Terakota 

Batll kali 

Batu kali 

PERGOLA 
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Sekolah Dasar Islam Terpadu di Yogyakarfa 

Penggunaan atap Polikarbonat pada pergola dimaksudkan guna area tanaman 

rambat,dimana atap policarbonat ini tahan terhadap kelembaban, tidak tembus 

oleh akar ataupun batang pohon rambat. Bentukan yang sedikit lengkung 

dimaksudkan memberikan kesan dinamis, sesuai dengan fungsi selasar sebagai 

area sirkulasi. 

IV.2. TATA RUANG LUAR 

IV.2.1. Tata Massa 
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SITE PLAN 
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Berdasarkan konsep yang dipaparkan, untuk tata massa dibuat sedemikian rupa 

sehingga kesinambungan hubungan antar ruang luar dan bangunan dapat 

terjalin dengan harmonis. Keberadaan taman dan area terbuka di tengah serta 

disekeliling bangunan dapat dirasakan sebagai suatu atmosfer lingkungan 

pendidikan yang peduli dengan alam. 
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IV.3. TATA LANDSCAPE 

IV.3.1. Taman Bermain 

llOO -
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Lapangan rumput terbuka diletakkan bersebrangan dan berhubungan erat 
ii',

dengan petak bermain dimaksudkan guna pemisahan antara ruang bermain akti'f 
" 

dan pasif. I 
I: 

Perletakan pergola dan vegetasi melingkupi area bermain sebagai peneduh 

ditambah akan keberadaan kursi taman,rumah panggung sebagai sarana duduk 

untuk beristirahat dan bercengkrama, 
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IV.3.2. Komunitas Area 

\
 

Komunitas area adalah daerah terbuka dengan perkerasan diletakkan dekat 

ruang hall serbaguna dimaksudkan guna penggunaan pada pelajaran kesehatan 

jasmani, sehingga meski hari sehabis hujan kegiatan-kegiatan yang 

membutuhkan area terbuka dapat tetap berlangsung. 

Panggung berupa area lantai yang ditinggikan terletak di belakang ruang hall. 

Panggung ini dapat digunakan pada even-even peringatan tertentu, pelaksanaan 

upacara, pentas outdoor dsb. 

IV.3.3. Kebun Sekolah 

~ 

._-- -jiJj---
Lahan diutara bangunan terutama diperuntukkan bagi kebutuhan kebun sekolah, 

dimana siswa dapat beriteraksi langsung dengan kegiatan berkebun. Kebun ini 

disediakan sebagai laboratorium hidup pada mata pelajaran SAINS/IPA. 
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Daerah kebun ini memang diposisikan sebagai wilayah yang relatif tenang, 

sehingga letaknya cocok diposisikan berdekatan dengan perpustakaan dan 

ruang duduk yang dapat difungsikan untuk ruang makan, membaca, ataupun 

kelas besar dengan suasana yang lebih terbuka. Kebun sekolah juga difasilitasi 

dengan rumah kebun sebagai gudang penyimpanan peralatan. 

IV.3.4. Kolam Renang 

• 
P.Palem 

Kolam renang diposisikan sedapat mungkin jauh dari jalan raya, memiliki dinding 

pelindl.lng disekitar area kolam, guna meminimalisasi debu. Pohon pelindung 

ditanami ~nis pohon palm raja, dengan pertimbangan hampir tidak terdapat 

sampah akibat daun yang berguguran, sehingga tidak mengotori area kolam. 

Kolam memiliki dimensi L 10m x 18 m dengan kedalaman melandai mulai dari 60 

em - 90 em. sesui dengan standart yang disarankan bagi kolam renang anak 

usia 6 - 12 tahun. 

P. Palem ekor tupai 
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IV.3.5. Castle/lstana air 

Castlel Istana air sebagai permainan petualangan memberikan tantangan olah 

fisik dan kesenangan. Danau sebagai elemen pelengkap dibuat memperhatikan 

kondisi fisik anak dimana kedalaman maksimum 70cm. 

Beton 

Batu Candi 

ut 

Batu kali 

CASTLE IISTANA AIR 

IV.4. SIRKULASI 

Sirkulasi pada tapak terbagi antara pemakai kendaraan (motor I mobil) baik itu 

kendaraan penghuni sekolah maupun kendaraan penjemput pribadi dan pejalan 

kaki 

Adapun sirkulasi yang terdapat pada Site terdapat 2 akses jalan raya. Dimana 

jalan utama diposisikan sebagai akses masuk utama, sedangkan jalan 

lingkungan diposisikan sebagai akses pendukung. 

IV.4.1. Pemakai Kendaraan 

Kendaraan sekolah dan pengunjung pada prinsipnya dapat melalui 2 akses pintu 

masuk, yaitu dimuka dan belakang bangunan. Akan tetapi akses masuk utama 

dan parkir diposisikan pada jalan utama dengan pertimbangan kemudahan 

pengaturan dan pengawasan. Sedangkan pada kondisi yang luar biasa lapangan 

Yfl/lto Ari)'ollto 92 340 022 57 

it 
~ 

--~--

I 



SekoJah Dasar Islam Terpadu di Yogyakarta 

bola dapat pula menjadi sarana parkir. Lapangan bola anak ini berdimensi 38 m 

x 73 m sesuai dengan standart yang ada. 
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IV.4.2. Pejalan kaki
 

Akses pejalan kaki menuju bangunan langsung diposisikan pada entrance,
 

dengan pelindung pergola. Akses jalan setapak dapat ditemui disetiap sisi
 

bangunan, pola sirkulasi mengalir menghubungkan berbagai jenis area bermain,
 

sarana olah raga dan kebun sekolah.
 

Jalan setapak dibuat menerus mengelilingi area sekolah, menghubungkan antar 

bentuk kegiatan melalui pola yang mengalir, letak pedestrian sedapat mungkin 

dapat terlindung dari terik matahari baik dengan vegetasi pemanfaatan 

bayangan bangunan ataupun pergola. 
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Multiplek 
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Sirkulasi didepan ruang kelas dengan bentukan denah linier dirasakan monoton, 

tetapi jelas dalam segi arah dan visual. Guna meredam kemonotonan dan 

kebosanan koridor dirancang dengan bentukan lengkung yang 

dinamis.membentuk area taman yang difungsikan sebagai area penghijauan, 

serta area yang membesar yang difungsikan sebagai shared tempat siswa 

berkumpul didepan kelas. 

" 

-- -'_~ -+: '~~ ,""t~.~'-~-,.:-.IJ]
LL.OJ- ~ F~ i - l" I l_~ rr.. F,1-~ ~,.",

_.,lill\. ~ ~~ _1~~TJ;~ .-l.~~_~~~-~{ 2~tt.c-·t,-- +W~~~---

0:;; 

~""'4-: 

Shared 

'" \L.'-'IJ;.'l'·:·::\f""''. . KrU"1I 

ral/fa Ariyal/fo 92 34f1 fl22 59 



~ 

~ 

Sekolalr Dasarlslam Telpadu di Yogyakarta 

IV.5. DENAH BENTUKAN 

Bentukan denah hanya sedikit mengalami perubahan dari kondisi awal ; seperti 

terlihat pada gambar. 

....--.,-.--..........
 .,
'.'--', ".( ,. 

uduk 
.$ 

.
R. Bermain. ".
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DENAHLAMA 

Bangunan utama sekolah pada bangunan awal cendrung melebar kearah dalam. I 
membentuk open space yang besar ditengah massa, sedang diluar massa terjadi 

penyempitan open space, open space diluar massa yag relatif besar hanya 

terdapat disisi barat dimana pemanfaatan lahan bermain yang berhubungan erat 

dengan lingkungan jalan utama atau pintu masuk sedapat mungkin dihindari. 
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DENAHBARU 

Sedangkan pada bentukan denah yang baru Ketertutupan lingkungan taman 

bermain dengan lingkungan jalan utama diharapkan dapat memberikan interaksi 

yang harmonis di dalam area sekolah. Bentukan denah lurus linier memberikan 

bentukan ruang luar yang seimbang, mudah dalam mengatur dan memanfaatkan 

fungsi-fungsi ruang luar. Bentukan lurus linier ini juga lebih positif terhadap reaksi 

dari sinar matahari sore, ketimbang bentukan denah yang lama 

IV.6. DENAH 

--------Ilv',f'-'.6'i-.1-;-B'P-flah--t:::;:mt'at-'l--------------------------------

Pada denah lantai satu pada sayap bangunan muka terdapat area administrasi, 

adapun maksud perletakan area ini disisi muka bangunan guna kemudahan 

proses administrasi umum dan registrasi siswa yang kebanyakan diwakili oleh 

orang tua siswa, sehingga tidak perlu masuk wilayah belajar. 

Pada lantai satu bangunan utama tidak terdapat ruang belajar. Pada denah 

lantai satu ini dikonsentrasikan pada ruang-ruang kegiatan ekstra kurikuler dan 

bermain siswa. 
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DENAH LANTAI 1 

Ruang perpustakaan dan ruang duduk terdapat disayap utara bangunan 

bersebelahan dengan kebun sekolah. Memberikan wilayah ruang bersama yang 

relatif lebih tenang 

Ruang kegiatan siswa berada di sebelah selatan bersebrangan dengan area 

taman bermain memberikan suasana yang lebih atraktif dan dinamis. 

--~--

POTONGAN B-B 

POTONGAN B-B 

Pada denah lantai satu ini terdapat dinding terbuka pada sisi utara dan selatan 

bangunan, dimaksudkan untuk memberikan suasana keterpaduan antara area 

kegiatan siswa dengan area kebun dan taman sekolah. 

r(lIIto ArZJ'lIlItll 92340022 62 

1 ,l
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IV.6.2. Denah Masjid 

---I' 

Denah masjid dibentuk dengan gaya lokal memiliki pola sederhana serambi 

depan dan serambi sampingnya yang langsung berhubungan dengan koridor 

pada ruang kelas memberikan hubungan yang erat dengan ruang-ruang kelas. 
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Serambi depan
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DENAH MASJID 

Area masjid atau ruang ibadah terletak sebagai titik orientasi utama pada 

bangunan, dimana kegiatan belajar keaagaman pada kurikulum sangat dominan 

di sekolah dasar islam terpadu ini. 

Terdapat menara masjid yang berfungsi sebagai penanda bangunan ibadahl 

masjid. Pada masa lampau keberadaan menara diidentikan sebagai tempat 

mengkumandangkan adzanl panggilan sholat. 

IV.6.3. Denah Hall 

~ 

TAMPAK MASJID 

r 
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R.terbuka dOl perkera.ao 
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Denah hall dimana kegiatan olah raga, kegiatan teaterikal, seni musik, drama 

dan kegiatan pentas tertutup dapat dilakukan disini. Perletakannya juga cukup 

jauh dari tempat ibadah. Sirkulasi juga dapat dijangkau dari lantai 1 dan 2, 

memberikan akses kemudahan serta dapat merangsang apresiasi siswa yang 

tidak gemar olah raga dan seni. 

IV.6.4. Denah Lantai 2 
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DENAH LANTAI 2 

Pada denah lantai dua ini pada sayap muka bangunan terdapat ruang guru dan 

staf pengajar. Perletakan ruang pengajar pada lantai dua mengikuti hubungan 

yang erat karena berdekatan langsung dengan ruang kelas yang diposisikan 

pada lantai dua dan tiga. Pemisahaan jelas antara kelompok ruang pengajar dan 

kelas dimaksudkan guna memberikan ketenangan konsentrasi dan koordinasi 

pengajar pada saat-saat interval dan istirahat. 
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Ruang masjid atau ibadah juga terdapat diposisi ini, sebagai bentuk kegiatan 

yang erat dilakukan setiap waktu, sehingga kegiatan ibadah juga dapat dilakukan 

pada lantai ini, yang berhubungan erat dengan ruang kelas. 

IV.6.5. Denah Lantai 3 

Pada denah lantai tiga ini sebagian masih diposisikan keberadaan ruang-ruang 

kelas. Ruang-ruang laboratorium terdapat pada lantai paling atas ini, dimana 

kegiatan laboratorium merupakan kegiatan yang kebanyakan hanya diikuti oleh 

siswa kelas lanjutan, contoh ; laboratorium komputer pada kurikulum hanya 

diperuntukan bagi kelas 5 dan 6. 
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DENAH LANTAI 3 

IV.7. ENTRANCEI PINTU MASUK 

Letak entrance diwakili oleh keberadaan pergola yang langsung berhubungan 

dengan area parkir. Fungsi pergola selain sebagai peneduh di area sirkulasi 

pintu masuk juga memberikan suasana akrab saat berjalan, Skala akrab juga 

dapat dirasakan dari dimensi pergola yang rendah meminimalisasi skala 

bangunan utama yang besar. 
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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 terdapat kegiatan 

utama yaitu ruang belajar/kelas. 

ENTRANCEI PINTU MASUK 

Pada saat berjalan di pergola selain terdapat tempat untuk duduk dan istirahat, 

juga dapat dirasakan pengalaman melalui suasana taman bunga yang terdapat 

disekitar pintu masuk. Memberikan energl dan semangat saat memulal dan 

mengakhiri aktifitas belajar. 

Keberadaan side entrance pada bangunan utama relatif tertutup ketimbang pada 

bangunan administrasi yang cendrung lebih membuka diri terhadap lingkungan 

luar. 
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IV.S. TAMPAK BANGUNAN 

Penggunaan material terakota warna merah bata, serta keberadaan taman 

gantung, atau tanaman yang menghiasi penampakan bangunan diterapkan pada 

bangunan ini. Keberadaan taman gantung, elemen terakota dimaksudkan 

sebagai harmonisasi penyatuan bentuk elemen bangunan dan taman, 

TAMPAKBARAT 

Bukaan jendela pada tampak barat dan timur diminimalisasi sebagai reaksi 

terhadap cahaya matahari secara langsung. 

TAMPAK TIMUR 

Bentukan ruang tangga ditonjolkan selain sebagai penanda ruang transportasi 

vertical juga sebagai penguat komposisi tampak yang terlihat dari perbedaan 

bentuk, tekstur dan elemen finishingnya. 

Yllllf" A I'!I'''"'" 92340022 
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TAMPAK SELATAN 

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

selain menampilkan sistim struktur pada bangunan juga mengatasi kemonotonan 

-~··~~'·_-----:-~.I~ 

*_ of _JIM. 

Shading selain berfungsi sebagai pembentuk penampilan juga berfungsi sebagai 

_-----'a;u.t,apJritisan. 

i 
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TAMPAK UTARA 

Sentuk atap yang ditinggikan selain sebagai penampil eststika juga sebagai 

interval kemonotonan garis atap terutama terlihat dari samping bangunan. 
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Iv.g. INTERIOR 

Interior kelas dengan lantai yang terbuat dari lantai parkit, pintu dan kusen 

jendela terbuat dari kayu fhinishing natural. Dua sisi dinding ekspos 

menggunakan blok beton ringan. Dinding belakang dan muka kelas difinishing 

cat, dengan tekstur garis horizontal. 

INTERIOR R. KELAS 

Perabot dan furniture didominasi material kayu' dengan finishing natural. 

INTERIOR R. KELAS 

69 
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Pendekatan elemen natural pada ruang kelas diharapkan menciptakan suasana 

yang hangat dan akrab, serta terciptanya kesinambungan penggunaan elemen 

yang bernuansa natural. 

EKSTERIOR R. KELAS 

Pada ruang eksterior kelas finishing menggunakan kombinasi dinding yang di cat 

serta sebagian menggunakan terakota, jalan atau koridor juga menggunakan 

fariasi terakota dan kerarnik dengan tekstur abu-abu, menyerupai batuan alam. 

EKSTERIOR R. KELAS 

Pola jalan dibuat sedemikian rupa memiliki satuan moti'f dengan interval 

sehingga meminimalisasi kemonotonan pada koridor yang linier. 

70 
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