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KONSEP
 

111.1. Pendekatan Konsep 

111.1.1. Pendekatan Konsep Sekolah Dasar Full Day 

~	 Sekolah Dasar 

Sekolah Dasar rnerupakan salah satu lernbaga pendidikan yang bertugas 

rnernpersiapkan SDM yang unggul sejak dini. Sekolah Dasar yang 

rnarnpu rnencetak generasi unggul dan berkualitas rnasih belurn 

rnernadai. 

»	 Full day school 

Dengan rnenggunakan sistern full day rnernungkinkan birnbingan dan 

pengawasan yang lebih terarah dan rnaksirnal dalarn lingkungan 

pendidikan satu hari penuh rnarnpu rnenjawab tantangan akan kebutuhan 

generasi yang berkualitas di yogyakarta 

Dengan menerapkan sistem sekolah yang unggulan. Yang ditunjang dengan 

rnenggunakan bangunan gedung yang representatif dan sangat rnernadai. 

Ketenagaan yang profesional serta sistem pernbelajaran yang khusus 

rnerupakan fokus utama sekolah dasar full day. 

111.2. Konsep interaksi social 

111.2.1. Pendekatan konsep interaksi social anak 

Interaksi social terjadi di usia sekolah dasar, pada kisaran urnur diatas 

enam atau tujuh tahun, rnulai mengernbangkan sebuah interaksi social 

dilingkungan tempatnya menimba ilrnu khususnya sekolah. Dan sekolah 

menjadikannya sebagai rurnah kedua dirnana proses bersosialisasi itu arnat 

lekat dengan pernbentukan karakter seorang anak. Dari cara bergaulnya, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa : 
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•	 Ada yang berperilaku aktif dengan banyak gerak serta ide - Ide nya yang 

membuat interaksi anak tercipta atau terjalin dengan baik 

•	 Ada yang masih malu - malu, kurang aktif dan selalu mengandalkan 

temannya 

•	 Namun ada juga yang selalu membuat ulah dan menjadi si pengacau dan 

proses interaksi social itupun menjadi tidak dapat berjalan dengan lancar 

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, sekolah harus dapat menjadi 

rumah belajar yang nyaman dan tidak menciptakan beban bagi para anak didik, 

beban yang dimaksud adalah tentu saja berasal dari proses belajar yang dijalani 

seorang anak selama sehari penuh, dan interaksi social yang terjadi antara 

olahraga dan berdasarkan karakter kegiatannya 

seluruh komponen sekolah, hingga bagaimana anak- anak bergaul dengan 

teman - temannya. Dengan adanya perbedaan kararkter ditengah masa tumbuh 

kembang tersebut, kemungkinan dapat saja terjadi. 

Pengawasan tetap perlu dilakukan untuk menghindari beberapa 

pengalaman buruk yang akan terjadi sehubungan dengan bagaimana jalinan 

interaksi social anak itu terjadi di sekolah.apalagi disaat siswa sedang bermain 

dan berinteraksi diruang luar. 

111.2.2. Pembentukan konsep interaksi social anak 

Interaksi social anak mulai terjadi di sekolah dasar khususnya pada 

ruang - ruang informal seperti ruang luar, koridor , kantin, hall, lapangan 

Pelaku Kegiatan Karakter kegiatan ruang 

Siswa Belajar mendengarkan, memperhatikan, 

membaca, menulis dan diskusi 

kelas 

I 
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I 

Penelitian dan 

observasi 

Kepustakaan 

Olah raga 

Makan dan minum 

seni musik 

seni lukis 

seni tari & teater 

Bermain & 

berinteraksi 

Mengamati, duduk, menulis, 

mendengarkan, membaca, 

mengetik, browsing internet, 

menganalisa, diskusiO 

Membaca, mencatat, diskusi 

Olah raga 

mengambil makan, makan 

,minum, interaksi 

Latihan, diskusi, pementasan 

Latihan, diskusi, pameran 

Latihan, diskusi, pementasan 

Berlarian, bermain, berinteraksi 

sosial 

Laboratorium 

ipa, 

Computer, 

bahasa, audio 

visual 

perpustakaan 

Lapangan 

olahraga, gym 

kantin 

Ruang musik, 

panggung 

Ruang lukis, 

workshop 

Ruang tari & 

teater 

Hall, koridor, 

ruang luar 

I 

I 

111.2.2. Konsep Interaksi dalam arsitektural 

Untuk mendesign sekolah dasar dengan menggunakan pembentukan ruang 

untuk kegiatan informal agar terjadinya interaksi social, maka pada ruang 

informal seperti 

»	 Ruang luar 

berkaitan dengan bentuk ruang luar yang dipengaruhi oleh kenyamanan 

dan disesuaikan dengan kegiatan informal siswa seperti bermain, 

berinteraksi, dan berlarian. 

I 
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~	 Hall 

Merupakan ruang yang f1eksibel bisa digunakan untuk berbagai kegiatan 

yang berkaitan dengan skala atau besaran ruang yang disesuaikan 

dengan jumlah siswa agar mampu mewadahi siswa yang biasanya 

berkelompok kecil (1-2) atau pun besar (4-6) 

~	 Kantin 

Berhubungan dengan kapasitas jumlah siswa yang ditampung berkaitan 

dengan skala dan bentuk ruang yang besar untuk menampung kegiatan 

makan dan minum siswa. 

~	 Koridor 

Merupakan area sirkulasi dan penghubung antar ruangan dengan 

kegiatan berinteraksi siswa antar kelas mempengaruhi skala dan bentuk 

yang aman dari perilaku anak. 
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