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Pada Bab III ini akan dianalisa mengenai jenis kegiatan dan 

kebutuhan ruang yang diperlukan pada Pusat Pelatihan Sepakbola Anak

anak; pola pelatihan sepakbola anak-anak dan pola perkembangan prilaku 

anak-anak untuk mendapatkan elemen-elemen arsitektural dan 

perencanaan ruang luar yang dapat digunakan sebagai sarana berlatih 

sepakbola dan mendapatkan konsep asrama yang akan ditempati oleh anak

anak sebagai masukan bagi konsep dasar perencanaan dan perancangan. 

3.1 PENGELOMPOKAN RUANG 

Jenis kegiatan pada Ajax Football Academy15 antara lain sebagai berikut: 
~--, ..

No Kelompok Kegiflhm Jenis Kegiatan 
I 

~. 

1 Kelompolc Kegiatan Pengelola- D Rapat 
D Bekeria --_... 

2 Kelompok Kegiatan Sekolah D Belajar di kelas 
D Bermain 

3 Kelompok Kegiatan Latihan c Latihan Fisik 
c Launan 1 e.KIllK 
c Latihan Permainan 

4 Kelompok Kegiatan Asrama c Tidur 
n Bermain 

- -
c Belajar " 

Tabel3.1 Kelompok dan Jenis Kegiatan Ajax Football Academy 

Dari jenis kegiatan yang ada di Ajax Football Academy di atas 

sebagai acuan, maka jenis kegiatan yang ada di Pusat Pelatihan 

Sepakbola Anak-anak secara garis besar dapat dikelompokan sebagai 

berikut: 

15 www.ajax.nl. Ajax Acti!emy, 5 Juli 2000 
BOLA, Dari Dekat : Dennis Bergkamp, 2000 
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1. Kelompok Kegiatan Pengelola 

2.· Kelompok Kegiatan Sekolah 

3. Kelompok Kegiatan Latihan 

4. Kelompok Kegiatan Asrama 

Dari data di Ajax Football Academy, ruang-ruang yang ada di 

Ajax Football Academy secara umum adalah sebagai berikueo : 

No Kelompok Ruang Kebutuhan Ruang 

1 Kelompok Pengelola 0 Ruang Kepala 
0 Ruan~~~af 
0 Ruang Meeting 
0 Ruang Koordinasi 
0 RuangTamu 
0 Pantry 
0 Luvutory 
0 Gudang 

2 Kelompok Sekolah o Ruang Kepala Sekolah 
0 Ruang Guru 
0 Ruang Kelas 
0 Ruang Komputer 
0 Perpustakaan 
0 Kafetaria 
0 Lavatorv 
0 Gudang 

3 Kolompok Ruang Latihan " Ruang Pellgelola 
0 Lapangan Latihan Out Door 
0 Ruallg Latihan Fisik 
0 Ruang Kesehatan 
u Ruang Shower 
0 Ruan~ Ganti 

'n. 
~~~~UO ~ 

Ii 

0 Lavatorv 
0 Gudang !i 

4 Kelompok Ruang Asrama 0 Ruang Tidur 

I
i 

RuangTamu0 

0 RuangMakan 

I 
0 Dapur 

I 0 KM/WC 

Tabel 3.2 Ruang-ruang Ajax Football Academy 

16 www.ajax.nl. Ajax Academy, 5 Juli 2000 
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Dari data ruang-ruang pada Ajax Football Academy tersebut 

sebagai acuan untuk diterapkan pada Pusat Pelatihan Sepakbola Anak

anak di Yogyakarta, maka perlu penambahan beberapa ruang sebagai 

berikut: 

1. Lapangan latihan in door. 

2. Kolam renang sebagai sarana latihan fisiko 

3. Masji.d sebagai sarana peribadatan. 

Maka kebutuhan ruang pada Pusat Pelatihan Sepakbola Anak

anak ini dikelompokkan pada beberapa kelompok ruang, yaitu : 

No 
1 

Kelompok Ruang 
Kelompok Pengelola 

Kebutuhan Ruang 
c Ruang Pimpinan 
c Ruang Staf 
c Ruang Meeting 
c 

c 

c 

Ruang Koordinasi 
Ruang Tamu 
Pantry 

c Lavatorv 
2 Kelompok Sekolah c 

c 

Ruang Kenala Sekolah 
Ruang Guru 

c Ruang Kelas 
c Ruang Komnuter 
c Pernustakaan 
c Kafetaria 
c Lavatorv 

-
c Gudan~ 

3 Kelompok Ruang Latihan c 

c 

c 

Ruang Pengurus Harlan 
Ruang Pelatih 
Lanangan Out Door 

c Lapangan In Door I 

c 

c 

c 

Kolam Renang 
Ruang Shower 
Ruang Ganti 

I' 

I 
I 

c Ruang Kesehatan 
c Ruang Peralatan 
c Lavatorv 
c Gudang 

I 4 Kelompok Ruang Asrama c 

c 

c 

Pengelola Harlan 
Unit Asrama 
Rumah Pegawai 

I 

: 

c Danur 
c Ruang Laundrv 

5 Kelompok Ruang Pendukung c Masjid 
- g 

..
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I Pimpinan I 
I IJ

Staf I 

~ 'If ~ 
I Kepala Sekolah I I Koordinator Latihan .1 Koordinator Asrama I 

,It' ,,. 
..................................................................." 

Pengurus Harlan I

I Pelatih I I 
I Pengurus Harlan I I 
·················..··..··..······T·················..·····.......! 

I 
",. 

Asisten 
Pelatih/Pengasuh 

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Kepengurusan 

3.2 HUBUNGAN RUANG 

3.2.1 Hubungan Ruang Kelompok Pengelola 

Ruang-ruang pengelola pada kelompok ruang ini, dari 

pimpinan sampai staf memiliki hubungan yang erat sehingga 

ruang yang ada di kelompok pengelola ini adalah ruang pimpinan, 

ruang staf, ruang tamu, ruang meeting, ruang koordinasi bagi 

penanggung jawab tiga kegiatan utama (sekolah, latihan, dan 

asrama), pantry, dan lavatory. Ruang service harus dapat di akses 

dengan mudah dari ruang-ruang di kelompok ruang ini. 
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R. Pimpinan 1-1----...., 

I R. Star I 
R. Koordinasi 

I R. Meeting 
..............................................................:
 

Bagan 3.2 Hubungan Ruang Kelompok Pengelola 

3.2.2 Hubungan Ruang Kelompok Sekolah 

Ruang-ruang kelas merupakan ruang yang paling dominan 

kegiatannya di lingkungan sekolah ini. Oleh karena itu, ruang

ruang kelas tersebut diupayakan mudah pencapaian ke ruang

ruang lain yang mendukung kegiatan pembelajaran seperti ruang 

guru, perpustakaan dan ruang komputer, dan ruang-ruang 

pendukung lainnya. 

Ruang lain yang juga bagian penting dari kelompok sekolah 

ini adalah Ruang Kepala Sekolah selaku penanggung jawab 

kegiatan pembelajaran di sekolah, ruang guru sebagai tempat 

guru-guru ketika tidak di kelas, ruang administ.rnsi, nlnng 

komputer sebagai tempat pembelajaran komputer, perpustakaan, 

kafetaria, serta ruang service seperti lavatory. 
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II I.................................011 •••••••• ..
 Lavatory

II R. Komputer I I
: n ~ ! ~.:~:~:~.: ~ .! I Perpustakaan I ! 
t j 

Bagan 3.3 Hubungan Ruang Kelompok Sekolah 

3.2.3 Hubungan Ruang Kelompok Ruang Latihan 

Bagian terpenting dari kelompok ruang ini adalah berupa 

tempat latihan yaitu lapangan out door yang digunakan anak-anak 

untuk berlatih sepakbola (latihan teknik dan permainan) dan 

tempat latihan fisik yaitu kolam renang, sehingga ruang-ruang ini 

harus memiliki hubungan yang erat dengan ruang pendukung 

yang lain seperti ruang shower, ruang ganti dan ruang kesehatan. 

Sedangkan ruang pendukung lainnya adalah ruang peralatan. 

ruang pengurus harlan, ruang pelatih, gudang dan lavatory. 
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r······························· ···················· : 

>1
II R. Kesehatan I I

j 
; I I : I R. Peralatan ! 

[" ,••,; L.., , ; 

I I R. Shower I ! I Lapangan Out Door I ! 
; ~ 'lI( I 

! I R. Ganti I I I Kolam Renang I .
 
L................................................... L .:
 

Bagan 3.4 Hubungan Ruang Kelompok Ruang latihan 

3.2.4 Hubungan Ruang Kelompok Asrama 

Ruang-ruang yang dominan di kelompok asrama ini adalah 

unit-unit asrama yang terbagi dalam kelompok-kelompok kelas. 

Rmmg-rmmg hlin rli kelompok RsrRma ini adalah dapur besar 

(tempat pembuatan makanan bagi penghuni asrama), ruang 

pengurus harian. ruang laundry dan rumah tinggRl hRgi pegawai. 

I··········i········~·~::~········i··········j 

I R. Laundrv
 
t .;
 

Bagan 3.5 Hubungan Ruang Kelompok Asrama 
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3.2.5 Hubungan Ruang Antar Kelompok Ruang 

Kelompok yang paling bertanggung jawab atas semua 

kegiatan di kompleks ini adalah kelompok kegiatan pengelola, 

oleh karena itu kelompok kegiatan ini hams mempunyai jalur 

koordinasi yang dapat menjangkau ke semua kegiatan di sini. 

Kelompok kegiatan sekolah merupakan kegiatan rutin yang 

berlangsung setiap hari, pelaku kegiatan ini adalah anak-anak 

tingkat 5 dan 6 yang tinggal di asramC'l dC'ln anak-anak tingkat 1- 4 

yang tidak tinggal di asrama, maka kelompok ruang sekolah ini 

hams mempunyai akses yang mudah dicapai dari kelompok ruang 

asrama. Kelompok kegiatan latihan juga merupakan kegiatan rutin 

yang dilakukan tiap hari dengan pelaku kegiatan anak-anak 

tingkat 5 dan 6 yang tinggal di asrama dan anak-anak tingkat 1 - 4 

yang tidak tinggal di asrama, oleh karena itu, kelompok ruang ini 

letaknya tidak terlalu jauh dengan kelompok ruang asrama. 

Kelompok ruang pendukung di sini mempunyai keterkaitan yang 

dibutuhkan oleh semua kelompok kegiatan, sehingga kelompok 

ruang pendukung ini hanls memiliki kedekatan dengcm Sp.mllA 

kelumpok ruang kegiatan. 

Pen~elola 
I 

Bagan 3.6 Hubungan Ruang Antar Kelompok Ruang 
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3.3 BESARAN RUANG 

Berdasarkan analisa standar ruang dan perhitungan jumla,h 

pengguna, maka besaran ruang pada Pusat Pelatihan Sepakbola Anak

anak ini adalah sebagai berikut : 

Kelompok 
Ruang 

Ruang Kapasitas Luas 
Ruang 

fmZ
) 

Jumlah 
Ruang 

Luas 
Total 
fmzl 

Pengelola R. Pimpinan* 1 16 1 16 
R. Staf* 10 40 1 40 
R. Koordinasi 5 20 1 20 
R. Meeting* 14 56 1 56 
R. Tamu* 5 20 1 20 
Pantry* - 9 1 9 
Lavatory* 4 

.. 

12 
-

2 24 
Sekolah R. Kepala Sekolah* 1 9 1 9 

R. Guru 20 80 1 80 
R. Kelas** 20 80 12 960 
R. Komputer* 20 80 1 80 
Perpustakaan - 150 1 150 
Kafetarla - 200 1 200 
Lavatorv 6 28 4 112 
Gudang - 16 1 16 

Latihan R. Pengurus Harlan 5 20 1 20 
R. Pelatih 4 20 1 20 
Lapangan Out Door* - . 1500 \ 4 6000 
Lapangan In Door - 3500 1 3500 
Kolam Renang* - 800 1 800 
R. Kesehatan* - 24 1 24 
R. Showel'** 80 80 "1 80 
R. Ganti** 80 80 1 80 
R. Peralatan* - 36 1 36 
Lavatorv 6 28 

36 
4 
1 

112 
36Gudang* -

Asrama Unit Asrama 
c R. Tidtil' Anak-anak 2 12 40 480 
c R. Tidtil' Pengasuh 1 9 20 180 
c R. TV 5 20 20 400 
c KM/WC 1 4 40 160 
c Pantry - 6 20 120 
R. Pengurus Harlan 5 20 1 20 
Dapur - 54 1 54 
Rumah Pegawai 4 120 3 360 
R. Laundry - 36 1 36 

Pendukung Musholla 300 600 1 600 
Luas Total 14910 

Tabe13.4 Besaran Ruang 

Keterangan : 
* : Ajax Football Academy 
** : Neufert, Data Arsitek 
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3.4 ANALISA RUANG-RUANG PENGELOLA 

3.4.1 Ruang-ruang Pengelola 

Ruang-ruang yang ada di kelompok kegiatan pengelola 

adalah sebagai berikut : 

Kelompok 
Ruang 

Ruang Kapasitas Luas Ruang 
(m2

) 

Jumlah 
Ruang 

Pengelola R. Pimpinan 1 16 1 
R. Staf 10 40 1 
R. Koordinasi 5 20 1 
R. Meeting 14 56 1 
R. Tamu 5 20 1 
Pantry - 9 1 
Lavatory 4 12 2 

Tabel 3.5 Ruang-ruang pengelola 

1. Ruang Pimpinan 

Ruang pimpinan ini adalah ruang bagi pimpinan Pusat 

Pelatihan Sepakbola Anak-anak ini. Pimpinan ini 

bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan di 

lingkungan Pusat Pelatihan Sepakbola Anak-anak dengan 

membawahi tiga koordinator yang masing-masing bertugas 

secara langsung mengawasi dan mengelola tiga fungsi di 

Pusat Pelatihan Sepakbola Anak-anak, yaitu sekolah, tempat 

1atihan dan asranUI. 

2. Ruang Staf 

Ruang staf ini adalah ruang bagi pegawai yang 

mengurusi bagian administrasi di Pusat Pelatihan Sepakbola 

Anak-anak. Staf-staf ini bertanggung jawab langsung kepada 

pimpinan Pusat Pelatihan Sepakbola Anak-anak. Staf-staf ini 

hanya bekerja selama kegiatan Pusat Pelatihan Sepakbola 

Anak-anak yang resmi terjadwal berlangsung, sehingga para 

staf ini tidak perlu tinggal di lingkungan asrama. 
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3. Ruang Meeting 

Ruang meeting ini adalah ruang untuk tempat 

pertemuan dan rapat oleh pimpinan dengan staf dan 

koordinator kegiatan. 

4. Ruang Tamu 

Ruang tamu ini adalah ruang untuk menerima tamu 

yang datang ke Pusat Pelatihan Sepakbola Anak-anak ini. 

5. Ruang Koordinasi 

Ruang koordinasi ini adalah ruang untuk mengadakan 

koordinasi antara pimpinan dengan koordinator kegiatan 

untuk mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan dan 

menyusun rencana program yang akan dilaksanakan. 

3.5 ANALISA PERENCANAAN SEKOLAH 

3.5.1 Ruang-ruang Kelompok Kegiatan Sekolah 

Ruang-ruang pada kelompok kegiatan sekolah adalah 

sebagai berikut : 

Kelompok 
Ruang 

Ruang Kapasitas Luas Ruang 
[mZ

) 

Jumlah 
Ruang 

Sekolah R. Kepala Sekolah 1 9 1 
R. Guru 20 80 1 
R. Kelas 20 80 12 
R. Komputer 20 80 1 
Perpustakaan - 150 1 
Kafetaria - 200 1 
Lavatory 6 28 4 
Gudang - 16 1 

Tabel 3.6 Ruang-ruang kelompok kegiatan Sekolah 
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1. Ruang Kelas 

Tiap kelas akan berkapasitas 20 anak dengan 

pertimbangan bahwa satu kelas terdiri dari satu buah tim 

dengan perhitungan : 1 tim terdiri dari 11 anak sebagai tim 

inti ditambah 9 anak sebagai cadangan. Sedangkan untuk 

tiap tingkat memiliki dua kelas sehingga tiap tingkat akan 

memiliki dua tim yang dapat menjadi lawan tanding. Karena 

sekolah ini terdiri dari enam tingkatan pendidikan yang 

setara dengan Sekolah Dasar, maka sekolah ini akan 

memiliki kelas sebanyak : 2 kelas X 6 tingkat = 12 kelas. 

Ukuran ruang kelas dengan kapasitas 20 anak adalah 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

CJ Jika satu anak membutuhkan ruang sebesar 4 m 2 maka 

untuk 20 anak : 20 anak X 4 m2 = 80 m2
• 

Untuk kegiatan pembelajaran, akan dibuat pembagian 

jadwal dengan tingkat 1 dan 2 akan bersekolah pada sore 

hari dengan jadwal latihan di pagi hari. Sedangkan untuk 

tingkat 3 - 6 akan bersekolah pada pagi hari dan jadwal 

latihan sore hari dengan pertimbangan bahwa program 

latihan tingkat 3 - 6 cukup berat dan melelahkan sehingga 

perlu dilakukan pada sore hari setelah jadwal sekolah agar 

tidak mengganggu proses belajar. 

Selain kegiatan belajar, ruang kelas ini juga dapat 

digunakan sebagai ruang audio visual untuk mempelajari 

teknik-teknik dan permainan sepakbola. 
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2. Ruang Guru 

Ruang guru ini merupakan tempat guru-guru 

mempersiapkan diri sebelum mengajar atau setelah mengajar 

dan juga tempat guru ketika tidak sedang mengajar. 

3. Ruang Kepala Sekolah 

Ruang kepala sekolah merupakan ruangan bagi kepala 

sekolah sebagai penanggung jawab semua kegiatan di 

lingkungan sekolah ini. 

4. Ruang Komputer 

Ruang komputer ini adalah ruangan untuk tempat 

belajar komputer yang akan digunakan bergantian oleh tiap 

kelas dengan pengaturan jadwal. Ruang ini akan dikelola 

oleh seorang guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab 

ruang komputer. 

5. Perpustakaan 

Perpustakaan ini adalah filang untuk pemmJaman 

buku-buku pelajaran, baik yang akan dibaca ditempat atau 

dibawa keluar, yang akan membantu anak-anak dalam 

belajar. Perpustakaan ini akan dikelola oleh seorang staf yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan perpustakaan. 
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6. Kafetaria 

Kafetaria ini adalah fasilitas yang disediakan untuk 

melayani semua pengguna bangunan dari anak-anak, guru

guru, dan jugapegawai. Kafetaria ini dikelola oleh staf yang 

bertanggung jawab atas kegiatan dan pelayanan di kafetaria, 

karena kafetaria ini hanya melayani pengguna bangunan 

pada kegiatan sekolah yang berlangsung dari pagi sampai 

sore hari maka pengelola kafetaria ini tidak tinggal di 

lingkungan asrama. 

3.5.2 Kegiatan Anak-anak di Sekolah 

,1
I

Kegiatan anak-anak di sekolah pada umumnya adalah 

belajar di kelas dan bermain ketika jam istirahat. Jenis 

permainan yang dilakukan anak-anak ketika jam istirahat 

bermacam-macam, bagi anak laki-Iaki, yang pergerakan dinamis, 

permainan yang mereka lakukan sebagian besar memerlukan 

ruang yang agak luas karena jenis permainan yang memang 

memerlukan ruang yang luas atau karena jumlah pelaku 

permainan yang banyak sehingga memerlukan ruung yang luas 

juga, walaupun ada juga permainFITI FlnFlk laki-Iaki yang tidak 

memerlukan ruang yang luas. 

Sehubungan dengan fungsi bangunan yang merupakan 

gabungan dari tempat latihan sepakbola, sekolah dan asrama, 

maka kegiatan anak-anak di lingkungan ini perlu juga 

dipertimbangkan mengenai kegiatan anak-anak yang 

berhubungan dengan latihan sepakbola. Dari program latihan 

yang diberikan, tiap tingkat akan menerima jenis dan bentuk 

latihan yang berbeda-beda. Untuk tingkat 1 dan 2, program 

latihan ditekankan pada latihan teknik dasar seperti 

menendang, membawa bola dan mengumpan. Untuk tingkat 3 /(. ~:i; .... 
(r~t(~;;i~U~;2:~(. . . 
(~\\.:-\,,-'':.' -··.i 
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dan 4, program latihan mereka ditekankan pada latihan teknik 

lanjutan dan latihan fisik ringan. Dan untuk tingkat 5 dan 6, 

program latihan ditekankan pada permainan secara tim. 

Dari jenis-jenis kegiatan anak-anak di atas, maka ruang 

luar pada lingkungan sekolah sebaiknya dapat mewadahi jenis 

kegiatan anak-anak tersebut yang biasa dilakukan ketika jam 

istirahat di lingkungan sekolah. 

3.5.3 Jadwal Sekolah dan Latihan 

Jadwal Pembelajaran pada Pusat Pelatihan Sepakbola 

Anak-anak ini secara umum hampir sama dengan sekolah

sekolah lainnya, yaitu dimulai pagi hari 07.30 dan pulang pada 

pukul 12.15, pengecualian untuk tingkat 1 dan 2 yang 

bersekolah pada sore hari, mereka akan masuk sekolah pada 

pukul13.00 serta pulang pada pukul15.45. 

Sedangkan untuk jadwal latihan yang dilakukan pada 

sore hari yang dilakukan oleh tingkat 3 - 6 dimulai pada pukul 

15.00 dengan pertimbangan cuaca yang sudah tidak lerlalu 

panas dan selisih waktu antara pulang sekolah dengan latihan 

sudah cukup untuk istirahat siang anak-anak, waktu latihan 

berlangsung selama + dua jam dengan materi latihan yang 

berbeda tiap harinya dan akan selesai pada pukul 17.15. 

Sedangkan untuk anak-anak tingkat 1 dan 2 yang melakukan 

kegiatan latihan pada pagi hari akan dimulai pada pukul 07.30 

sampai pukul 09.15 dengan pertimbangan bahwa cuaca yang 

masih baik untuk kegiatan olahraga adalah sampai pukul 09.00 

- 09.30 dan juga waktu istirahat untuk mengembalikan kondisi 

fisik agar segar kembali pada waktu sekolah yaitu pukul 13.00 

sudah cukup karena program latihan anak-anak tingkat 1 dan 2 

tidak terlalu berat. 
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Jadwal Sekolah dan Latihan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Jam Sanin Salasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu 

07.30 - 08.00 Teknik Taknik Taknik Teknil< Fisik Teknik 

08.00 - 08.30 Taknik Teknik Teknik Taknik Fisik Teknik 

08.30 - 08.45 I ; "" •••,;..•.. ; ....;;.....:> .. i ..•• ,... ;'i;;""" : .... '... ,,;; 

09.00 - 09.15 Permainan Permainan Fisik PalTIlainan Fisik Permainan 

13.00 - 13.30 Kelas Kalas Kalas Kelas Kelas Kelas 

13.30 - 14.00 Kelas Kelas Kalas Kalas Kelas Kelas 

14.00 - 14.30 

14.30 - 14.45 

Kalas Kelas 
K_dE Kelas 

I:xi;. .',; 
Kelas 

14.45 -15.15 Kalas Kelas Kalas Kalas Kelas Kelas 

15.15 - 15.45 Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas 

Tabe13.7 Jadwal Sekolah dan Latihan untuk Tingkat 1 

Tam Sallin Selasa Rabu Karnis Turn'ut Sabtu 

07.30 - 08.00 Taknik Teknik Teknik Fisik Taknik Teknik 

08.00 - 08.30 Teknik Teknik Teknik Fisik Teknik Teknik 

08.30 - 08.45 li:i i ·.····ii,i .~ .;... ".~ Ilili;. ;;" ..... ;0: 

09.00 - 09.15 Parmainan Fisik Parrnainan Fisik Permainan Permainan 

13.00 - 13.30 Kalas Kalas Kelas Kelas Kelas Kelas 

13.30 - 14.00 Kalas Kalas Kelas Kelas Kelas Kalas 

14.00 - 14.30 

14.30 14.45 II:i 
Kalas 

•• ,; .•.•.. 
Kalas 
,'; 

Kalas 
"'... " ....• Ke••r ~;';;

i;i 

14.45 - 15.15 Kalas Kalas Kalas Kalas Kelas Kelas 

15.15 - 15.45 Kalas Kalas Kalas Kelas Kelas 

Tabel 3.8 Jadwal Sekolah dan Latihan untuk Tingkat 2 

---_. 

Jam Sanin Salasa Rabu Kamis Jurn'at Sabtu 

07.30 - 08.15 Kalas Kalas Kelas Kalas Kalas Kelas 

08.15 - 09.00 Kalas Kalas Kalas Kalas Kelas Kelas 

09.00 - 09.45 Kalas Kalas Kalas Kalas Kalas Kelas 

09.45 - 10.30 Kalas Kalas Kalas Kelas ~ 
rr,:~m·;·····,,···;·,;········

10.30 - 10.45 Istiriiliat .,.. ;0:; Kelas 

10.45 - 11.30 Kalas Kalas Kalas Kalas Kalas Kalas 

11.30 - 12.15 Kalas Kalas Kalas Kelas Kalas 

15.00 - 15.30 Lat. Taknik Lat. Taknik Lat. Taknik Lat. Teknik Lat. Taknik Lat. Teknik 

15.30 - 16.00 Fisik Lat. Taknik Fisik ~.Lat.TIili~i, 

Mira16.00 -16.15 »;. 

16.15 - 16.45 Parmainan Fisik Parmainan Fisik Permainan Permainan 

16.45 -17.15 Parmainan Fisik Parmainan Fisik Permainan Parmainan 

Tabe13.9 Jadwal Sekolah dan Latihan untuk Tingkat 3 
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Selasa RabuTam Senin Kamis SabtuJum'at 

07.30 - 08.15 Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas 

08.15 - 09.00 Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas 

09.00 - 09.45 Kelas KelasKelas Kelas Kelas Kelas 

09.45 - 10.30 Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas 
Oi.,Oi'....... i_ ....
h .... ..i10.30 - 10.45 Kelas 

10.45 - 11.30 Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas 

Kelas Kelas11.30 - 12.15 Kelas Kelas Kelas 

15.00 - 15.30 Lat. Teknik Lat. Teknik Lat. Teknik Lat. Teknik Lat. Teknik Lat. Teknik 

15.30 - 16.00 Lat. Teknik Fisik Lat. Teknik Fisik Lat. Teknik Lat. Teknik 
'L.... .......
 'i i'. ......16.00 - 16.15 

Permainan16.15 -16.45 Fisik Fisik Per.lJ..lHillail Pelmainan Permainan 

16.45 - 17.15 Permainan FisikFisik Permainan Permainan Perrnainan 

Jadwal3.10 Jadwal Sekolah dan Latihan untuk Tingkat 4 

Jam Sellin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu 

07.30 - 08.'15 Kelas Klllas Klllas Kelas Kelas Kelas 

08.15 - 09.00 Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas Kalas 

09.00 - 09.45 Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas 

09.45 - 10.30 Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas 

10.30 - 10.45 I'" ·····i· '" Kelas 
i+·~i .. · 

••••••••••••• 

10.45 - 11.30 Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas 

11.30 -12.15 Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas 

15.00 - 15.30 Fisik Lat Teknik Fisik Lat. Teknik Lat. Teknik Lat. Teknik 

15.30 - 16.00 Lat. Teknik Lat. Teknik Lat. Teknik Lat. Teknik Lat. Teknik Lat. Teknik 

16.00 - 16.15 ............... . ....\ ....•..•.. 
. :\........ 

•...... <.~ •.••. ....... 
. ............ \\ \ .....\ 

16.15 - 16.45 Permainan Permainan Permainan Permainan Fisik Perrnainan 

16.45 -17.15 Permainan Permainan PelTIIainan Permainan Fisik Perrnainan 
~---------

Tabe13.11 Jadwal Sekolah dan Latihan untuk Tingkat 5 

Senin Selasa Rabu Kamis SabtuJam Tum'at 

Kelas Kellis Klllas Kalas0/.3U - UIl.l!> Kalas Kelas 

Kelas08.15 - 09.00 Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas 

Kelas Kelas09.00 - 09.45 Kelas Kelas Kelas Kelas 

09.45 - 10.30 Kalas KelasKelas Kelas Istirahaf 
Istlrahat .' ...•••.•..•••.•••..•.••..••..•• 10.30 - 10.45 Kelas 

10.45 - 11.30 Kelas Kelas Kelas Kelas KelasKelas •
11.30 - 12.15 Kelas Kalas Kelas Kelas Kelas 

Fisik Lat. Teknik15.00 - 15.30 Lat. Teknik Fisik Lat. Teknik Lat. Teknik 

Lat. Teknik Lat. Teknik15.30 - 16.00 Lat. Teknik Lat. Teknik Lat. Teknik Lat. Teknik 
·•.•.·•.. i\ i·.:\·16.00 - 16.15 IStiriihat 

Permainan PelTIIainan PelTIIainan16.15 - 16.45 PelTIIainan Permainan Fisik 

PelTIIainan Permainan PelTIIainan Permainan16.45 - 17.15 Permainan Fisik 

Tabe13.12 Jadwal Sekolah dan Latihan untuk Tingkat 6 
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Keterangan : 

o	 Belajar dilakukan ai kelas 

o	 Latihan fisik
 

- Kolam renang ( 2 sesi )
 

- Lapangan in door ( 1 sesi )
 

o	 Latihan teknik dilakukan lapangan out door 

o	 Permainan dilakukan lapangan out door 

3.5.4 Tata Massa Bangunan Sekolah 

Susunan ruang-ruang sekolah ditata dengan 

pertimbangan dari program pelatihan sepakbola. Dengan 

program latihan yang berbeda pada tiap tingkat, maka letak dan 

susunan ruang-ruang kelas ditata sehingga ruang luar yang 

tercipta dapat digunakan untuk berlatih yang sesuai dengan 

bentuk dan jenis latihan pada tiap-tiap tingkat. 

Untuk ruang-ruang kelas tingkat 1 dan 2, ruang-ruang 

kelasnya disusun sehingga membentuk ruang-ruang luar keeil di 

sekitar ruang kelas yang dapat digunakan untuk berlatih teknik

teknik dasar permainan scpakbola. 

Pada tingkat 3 dan 4, program latihan yang diberikan 

adalah latihan-latihan teknik lanjutan dan latihan fisik ringan. 

Jadi bentuk dan susunan ruang-ruang kelas pada tingkat ini 

ditata sehingga terbentuk ruang luar dengan ukuran yang lebih 

besar dari ruang luar pada tingkat 1 dan 2 untuk tempat latihan 

teknik dan latihan fisik ringan (lari-lari ringan). 

Sedangkan pada tingkat 5 dan 6, program latihan lebih 

ditekankan pada permainan seeara tim. Sehingga susunan ruang 

kelas pada tingkat 5 dan 6 ini disusun untuk menghasilkan 

ruang luar yang eukup besar yang dapat digunakan untuk 

bermain sepakbola dalam sebuah tim keeil. 
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3.6 ANAUSA PERENCANAAN TEMPAT LATIHAN 

3.6.1 Program Pelatihan 

Program pelatihan di Pusat Pelatihan Sepakbola Anak-anak 

secara garis besar adalah sebagai berikut : 

D Tingkat 1 - 2 (7-8 th) : pengenalan teknik dasar dan 

permainan 

D Tingkat 3 - 4 (9-10 th) : latihan teknik, latihan fisik ringan 

dan permainan 

D Tingkat 5 - 6 (11-12 th) : permainan secara tim, latihan 

teknik dan latihan fisik 

Kelompok usia 7-8 th dan 9-10 th (tingkat 1 - 4) tidak perlu 

tinggal di asrama, sedangkan kelompok usia 11-12 th (tingkat 5 

6) perlu tinggal di asrama untuk membentuk suasana 

kebersamaan tim. 

3.6.2 Ruang-ruang di Tempat Latihan 

Ruang-ruang yang ada di tempat latihan adalah Sp.hngni 

berikut: 
.. 
Kelompok 

Ruang 
Ruang Kapasitas Luas Ruang 

(m2
) 

Jumlah 
Ruang 

Latihan R. Pengurus Harlan 5 20 1 
R. Pelatih 4 20 1 
Lapangan Out Door - 1500 4 
Lapangan In Door - 3500 1 
Kolam Renang - 800 1 
R. Kesehatan - 24 1 
R. Shower 80 80 1 
R. Ganti 80 80 1 
R. Peralatan - 36 1 
Lavatorv 6 28 4 
Gudang - 36 1 

Tabel 3.13 Ruang-ruang pada tempat latihan 

• 
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1. Lapangan Out Door 

Lapangan latihan out door ini digunakan untuk 

latihan sepakbola yang meliputi latihan teknik (menendang, 

mengumpan, membawa bola, dsb), latihan fisik (lari-Iari 

kedl, peregangan) dan latihan permainan. Luas lapangan 

yang diperlukan untuk latihan-Iatihan tersebut, mengacu 

pada lapangan latihan Ajax Football Academyl7, adalah 

+1500 m 2
• 

" 50 III 

--"} 

CD w 
a 
t::;j 
r-' 

Gambar 3.1 Ukuran Lapangan Latihan 

Untuk latihan permainan, satu lapangan ini dapat 

digunakan oleh dua kelas, yang merupakan dua tim, ullLuk 

latih tanding dengan pergantian pemain pada tiap babak 

untuk memberikan kesempatan bermain yang sarna pada tiap 

anak. Sehingga empat tim (tingkat 5 dan 6), yang mempunyai 

program latihan dengan penekanan pada permainan secara 

tim, dapat melakukan latihan dengan menggunakan dua 

lapangan. 

17 www.ajax.nl. Ajax Academy, 5 Juli 2000 
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Untuk latihan teknik, yang antara lain berupa latihan 

menendang ke arah gawang, membawa bola dengan jarak 6 

10 m, mengumpan panjang dan pendek, menangkap bola 

bagi kiper, diperlukan arena latihan dengan luas + 600 m2 

tiap kelas/tim. Karena jadwallatihan untuk latihan teknik ini 

ada yang bersamaan waktunya, yaitu tingkat 3 - 6, berarti 

diperlukan lapangan yang dapat menampung semua kegiatan 

latiham tersebut. Luas total yang diperlukan : (4 tingkat X 2 

kelas) X 600 m2/tim = 5600 m2 
• 5600 m2 

: 1500 m2 
~ 3,7 -4 

lapangan. 

Untuk keperluan kegiatan yang bersifat kejuaraan 

yang akrm fliflflflkfln fli lingkllngfln tempat latihan ini, maka 

satu lapangan akan dibuat dengan tempat penonton terletak 

di sisi lapangan. Jika panjang lapangan adalah 50 m, dengan 

pengurangan 5 m dari tepi kanan dan kiri lapangan agar 

penonton mendapatkan arah pandangan yang baik, dua jalur 

pemeeah dengan lebar 60 em, tinggi bangku 50 em dan 

ukuran bangku penonton 40 X 30 em, maka jumlah 

penonton yang dapat ditampung dupat diketahui dari 

perhitungan berikut : 

o	 Sisi lapangan, (5000 em - 1000 em) - (2 X 60 em) : 40 em 

= 97 jalur. 

o	 Lebar, 30 em X 10 baris = 300 em. 

o	 Tinggi tempat penonton, (bangku) 50 em X 10 baris = 500 

em/5 m. 

o	 Jumlah penonton, 97 X 10 = 970 orang. 
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Gambar 3.2	 Latihan menendang ke gawang dan membawCl 

bola 

2. Lapangan In Door 

Lapangan in door ini digunakan untuk latihan teknik 

(seperti menjaga bola agar tidak jatuh ke tanahljuggling) 

ketika hujan dan juga untuk latihan fisik (seperti lari keliling 

lapangan dan peregangan). Ukuran lapangan ini dibuat lebih 

besar dari lapangan out door yaitu 50 m X 70 m, karena 

lapangan ini dibuat hanya satu dengan pemakaian yang 

bergantian oleh tiap tim. Selain itu, lapangan in door ini juga 

dapat berfungsi sebagai ruang serba guna. 

3. Kolam Renang 

Kolam renang ini digunakan untuk latihan fisik anak

anak, sedangkan jadwal latihan fisik yang akan 

menggunakan fasilitas kolam renang ini diatur dengan setiap 

sesi latihan hanya dilakukan oleh satu tingkat yang meliputi 

dua kelas (40 anak). 

/P1J/J$8Jfl /P@//&lf/ul!iJ&lfli) (S@jfJ&l/koo!l&l ,(JJfIi)@/k<>&JfIi)&l/k ftYu V@@Yj&l/k@trf!@ - /P@@j@ ~ 



:..~~, ,: ,-, '~;->-, --'-. 

W!E/}//!Q) 'if' !M!JJIH/!JJf?j!Q)/I/Ki4J 
@'J'@1If1 m.4J 

4. Ruang Shower 

Ruang shower ini digunakan oleh anak-anak untuk 

membersihkan diri setelah latihan. Karena yang berlatih 

pada sore hari secara bersamaan ada 80 anak, maka ruang 

shower ini dibuat dengan kapasitas 80 anak. Menurut Data 

Arsitek18 
, pada ruang shower tiap anak memerlukan ruang 

seluas 1 m2 
, maka untuk 80 anak diperlukan ruang seluas : 1 

m2 X 80 anak = 80 m2
• 

':: 
:: 

ipancuran

I ./1<..'" 

§ 
TN pancuran 

u/plng9ul 

panCuran 
Keilltas 

I I I bak kakl 

>- 650 ...,
 
1-- 1000 -1
 

Gambar 3.3 Ukuran Ruang Shower 

5. Ruang Ganti 

Ruang ganti ini digunakan oleh anak-anak siswa Pusat 

Pelatihan Sepakbola Anak-anak untuk berganti pakaian dari 

pakaian informal dengan pakflifln lflt.ihfln. Karena ada 

kegiatan latihan yang dilakukan secara bersamaan oleh 80 

anak maka ruang ganti ini dibuat dengan kapasitas 80 anak. 

Jika tiap anak memerlukan ruang seluas 1 m2
, maka untuk 80 

anak diperlukan ruang seluas : 80 anak X 1 m2 = 80 dF. 

18 Neufert, Data Arsitek, 1990 

1flJ{fjj~&Jf1IflJ@/IMltll!lJiJ&l!liJ ~@IfJJMl!JI!JJJ@/I&l !JJ!liJ&l!JI~!liJ&l!JI fI}1! 'if'@@j'f&l!JI@!!fl@ 1flJ&J@@ (@4)c 



W~!MIJ)')f' M!JJIH/!JJ/tjIJ)#fKj$J 
@?!§1J:l~ 

6. Ruang Pengurus Harian 

Ruang pengurus harian ini adalah ruang bagi staf yang 

mengontrol, mengawasi dan mengurusi kegiatan-kegiatan 

yang ada di tempat latihan ini. Jadi pengurus harian 

bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di tempat 

latihan dan mengadakan koordinasi dengan pelatih yang 

bertugas menangani dalam melaksanakan program-program 

latihan. Karena kegiatan di tempat latihan ini hanya 

berlangsung dari pagi sampai sore hari. maka pengurus 

harian ini tidak tinggal di lingkungan asrama. 

7. Ruang Pelatih 

Ruang pelatih ini adalah ruang bagi pelatih-pelatih. 

Pelatih yang ada di sini adalah satu pelatih fisik yang 

menangani semua tingkat kelas dan tiga pelatih utama yang 

masing-masing menangani 2 tingkat sesuai dengan 

pembagian tahap program latihan. Para pelatih bertanggung 

jawab atas semua kegiatan latihan yang dilaksanakan di 

lingkungan tempat latihan ini dengan bekerja sama dengan 

pengurus harian yang menangani kebutuhan operasional 

sehari-hari. Karena kegiatan latihan ini hanya dilakukan dari 

pagi sampai sore hari, maka para pelatih ini tidak tinggal di 

asrama dengan pengawasan program latihan di luar jadwal 

latihan diberikan kepada asisten pelatih yang mendampingi 

anak-anak di asrama. 
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8. Ruang Kesehatan 

Ruang kesehatan ini adalah fasilitas tempat latihan 

untuk pemeriksaan kesehatan bagi anak-anak yang merasa 

kurang sehat. Jika keadaan kesehatan yang diderita tidak 

dapat ditangani maka penanganan lebih lanjut dilakukan di 

dokter atau rumah sakit di luar lingkungan latihan. 

3.6.3 Tala Massa Bangunan Tempal Latihan 

Tata massa bangunan tempat latihan disusun dengan 

dua komponen massa utama, yaitu : lapangan out door dan 

bangunan yang di dalamnya terdapat ruang kesehatan, kolam 

renang, ruang pengelola, ruang pelatih, ruang shower, ruang 

ganti dan ruang pendukung lainnya. Lapangan out door ada 

empat yang akan digunakan oleh 8 kelas yang berlatih secara 

bersama-sama dalam satu waktu. Karena lapangan out door 

merupakan komponen yang penting dan sering digunakan maka 

penataan massa bangunan berorientasi kepada lapangan out 

door. Sedangkan fasilitas latihan lain sebagai sarana yang 

mendukung pola latihan akan mempunyai hubungan yang 

cukup erat dengan lapangan out door sehingga akses dari 

lapangan out door ke fasilitas latihan lainnya hams mudah 

dicapai. Lapangan out door ditempatkan di pusat dengan 

bangunan fasilitas latihan lainnya ditata mengelilingi lapangan 

out door, dengan penataan massa seperti ini pencapaian ke 

tempat fasilitas latihan lainnya dari lapangan out door akan 

lebih mudah. 
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3.7 ANAUSA PERENCANAAN ASRAMA 

Asrama ini digunakan oleh siswa tingkat 5 dan 6, dengan 

pertimbangan bahwa pada tingkat 5 dan 6 program latihan sudah lebih 

ditekankan ke permainan tim sehingga perlu penyatuan semangat 

kebersamaan dalam tim, yang akan didampingi oleh beberapa orang 

pengasuh yang juga bertugas sebagai asisten pelatih dan juga bagi 

sebagian pegawai Pusat Pelatihan Sepakbola Anak-anak inL Mengingat 

usia anak-anak yang masih sangat muda untuk tinggal jauh dari 

orangtua maka asrama ini hendaknya bisa memberikan suasana yang 

tidak jauh berbeda dengan, suasana pada rumah tinggal pada 

umumnya, sehingga anak-anak akan merasa lebih betah tinggal di 

asrama. 

3.7.1 Bentuk Asrama 

Pada umumnya anak-anak pada usia ini masih 

memerlukan perhatian dari orang tua dan mereka merasa 

nyaman berada di antara orang-orang yang mampu melindungi 

mereka. Selain itu, dalam sifat dasar anak-anal yang senang 

bcrmain, unok-anak juga mernerlukan ternan untuk bermain 

baik itu di dalam lingkungan keluarga rnaupun ill luar rurnah. 

Untuk itu, asrama bagi anak-anak ini akan lebih baik jika 

direncanakan dengan menggunakan prinsip yang akan 

rnenciptakan suasana dalam lingkungan keluarga pada suatu 

rumall tillggal dan b ukan asrama uengan kamar-kamar yang 

banyak. 
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Untuk menciptakan suasana lingkungan keluarga pada 

suatu rumah tinggal ini ada pendekatan pereneanaan yang dapat 

digunakan, yaitu dengan membagi anak-anak dalam kelompok 

keeil dan menempatkan anak-anak dalam kelompok keeil 

tersebut pada satu rumah tinggal. 

Pada pendekatan pereneanaan ini, asrama atau tempat 

hunian bagi anak-anak di lingkungan Pusat Pelatihan Sepakbola 

Anak-anak ini dibuat seperti rumah-rumah pada umumnya 

dalam suatu kompleks perumahan. Masing-masing kelompok 

menghuni satu rumah dengan didampingi satu orang pengasuh. 
" Penghuni kelompok keeil ini merupakan bagian dari anggota 

kelas dengan perhitungan : 

o	 1 kelas berisi 20 anak. 

20 anak : 5 kelompok = 4 anaklkelompok. 

o	 Tingkat 5 dan 6 masing-masing 2 kelas. 

(2 tingkat) X (2 kelas) X (20 anak) = 80 anak. 

o	 80 anak: 4 anaklkelompok = 20 kelompok. 

1:1	 Pegawai yang tinggal 8 orang. 

12 orang : 4 orang/rumah = 3 rumah. 

1:1	 Unit rumah yang diperlukan : 20 + 3 = 23 unit. 

Dengun eara ini maka suasana lingkungan keluarga dapat 

dirasakan karena anak-anak akan merasa seperti di rumah 

sendiri dengan ternan-ternan berperan sebagai saudaranya dan 

pengasuh berperan sebagai orangtua mereka. Dan dengan 

penempatan hunian pada rumah-rumah ini akan merasa lebih 

nyaman dibandingkan dengan ditempatkan pada asrama dengan 

blok-blok kamar yang banyak. 
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Ruang-ruang yang ada pada unit rumah harnpir sarna 

dengan ruang-ruang pada rumah-rumah pada umumnya yaitu: 

1. R. Tidur (3 buah) 

2. R. TV 

3. KM/WC (2 buah) 

4. Pantry 

: ~ 

II R. Tidur I 1 

II R. Tidur I ;.--:-----., 
L...=c....., ,TTT , 

~ 

Bagan 3.7 Hubungan Ruang Unit Asrama 

3.7.2 Ruang-ruang Pendukung di LingkunganAsrama 

Ruang-ruang pendukung lain yang ada di lingkungan 

asrama ini adalah : 

1. Ruang Pengurus Harian 

Ruang pengurus harian ini adalah ruang bagi staf yang 

mengontrol, mengawasi dan mengurusi kegiatan-kegiatan 

yang ada di lingkungan asrama ini. Jadi pengurus harlan 

bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di asrama 

dengan bantuan asisten pelatih yang bertugas mengasuh 

anak-anak di tempat tinggal masing-masing. Para asisten 

pelatih tersebut mendampingi anak-anak tinggal di unit-unit 

asrama dengan satu kelompok anak didampingi oleh satu 

orang pelatih asisten pelatih. Sedangkan pengurus harlan 

tinggal di rumah pegawai yang telah disediakan. 
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2. Dapur Makanan Asrama 

Dapur makan asrama ini adalah tempat untuk 

membuat makanan bagi anak-anak dan para pegawai yang 

tinggal di asrama ini. Juru masak ini juga tinggal di asrama 

dengan jadwal pergantian shif yang berganti-ganti dengan 

juru masak yang lain. 

3. Ruang Laundry 

Ruang laundry ini adalah fasilitas untuk mencucikan 

pakaian anak-anak di asrama ini. Petugas laundry ini 

bertugas enam hari dalam seminggu dengan dua kali 

pencucian yaitu pagi hari untuk pakaian biasa dan sore hari 

untuk pakaian latihan, sehingga para petugas ini tidak perlu 

tinggal di asrama. 

4. Rumah Pegawai 

Rumah pegawai ini diperuntukan pegawai yang bertugas 

mengurusi kegiatan sehari-hari di asrama seperti petugas 

keamanan, juru masak, rhm pengurus harian. Rumah 

pegawai ini dibedakan menjadi dua, yaitu satu unit untuk 

pegawai wanita (juru masak) dan dua unit untuk pegawai 

laki-Iaki (petugas keamanan dan pengurus harlan). 
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3.7.3 Kegiatan Anak-anak di Lingkungan Tempat Tinggal 

Anak-anak pada usia 11 dan 12 th, yang akan menempati 

asrama ini, lebih menyukai kegiatan yang banyak berada di alam 

terbuka daripada di dalam gedung yang dibatasi oleh pagar

pagar.19 Jenis permainan yang dilakukan anak-anak bermacam

macam : ada yang hanya berupa permainan ringan yang tidak 

memerlukan ruang yang luas seperti bermain mobil-mobilan 

keeil dan video game; ada juga permainan yang memerlukan 

ruang yang luas karena pergerakan anak-anak yang 

membutuhkan ruang yang cukup luas atau karena jumlah anak

anak yang bermain cukup banyak seperti bermain sepeda, 

sepakbola atau kastl. 

Selain kegiatan-kegiatan di atas, anak-anak yang akan 

tinggal di asrama ini adalah anak-anak tingkat 5 dan 6 yang 

mempunyai program latihan yang berbeda dengan tingkat 

lainnya. Pada tingkat 5 dan 6 ini anak-anak lebih ditekankan 

pada permainan secara tim, sehingga bentuk latihan dengan 

permainan sangat baik untuk melatih kebersamaan tim. Oleh 

karena itu, ruang luar pada lingkungan asrama ini sebaiknya 

dapat digunakan oleh anak-anak untuk bermain, berlatih teknik 

sepakbola, dan juga untuk bermain sepakbola secara tim. 

19 Agus Sujanto, Psikologi Perkembangan, 1996 
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3.7.4 Tala Massa Bangunan Asrama 

Anak-anak usia 11 - 12 th yang tinggal di asrama ini 

secara psikologis lebih suka bermain di tempat terbuka karena 

permainan mereka banyak yang memerlukan ruang yang cukup 

luas dan juga karena pergerakan anak-anak sangat dinamis. Dleh 

karena itu, penataan massa pada lingkungan asrama ini 

sebaiknya menyediakan banyak ruang-ruang luar sebagai tempat 

bermain anak-anak agar mereka merasa lebih senang tinggal di 

asrama ini. 

Selain itu, karena anak-anak yang tinggal di asrama ini 

adalah siswa-siswa dari sebuah Pusat Pelatihan Sepakbola 

Anak-anak, maka pada lingkungan asrama sebaiknya disediakan 

pula ruang luar yang dapat digunakan sebagai sarana berlatih 

sepakbola, sehingga pola latihan mereka menjadi lebih intensif 

dengan mereka berlatih di luar jam latihan mereka. 

Telah dibahas pada sub bab sebelumnya bahwa yang 

akan tinggal di asrama ini adalah anak-anak tingkat 5 dan 6 yang 

mempunyai program pelatihan yang ditekankan pada 

permainan secara tim. Dleh karena itu, mereka ditempatkan 

pada asrama untuk mempererat rasa kebersamaan sebagai 

sebuah tim. Dan juga telah dijelaskan bahwa pada satu kelas 

(yang juga merupakan satu tim) akan dibagi menjadi lima 

kelompok yang tiap kelompok ditempatkan pada satu unit 

rumah. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pengasuh 

yang akan lebih mudah mengasuh empat orang dibandingkan 20 

orang sekaligus. Kelompok-kelompok kedl yang merupakan 

bagian dari satu tim tersebut walaupun terpisah oleh unit rumah 

tetapi lokasi unit-unit rumah pada tiap-tiap kelas berdekatan, 

sehingga mereka masih dapat bermain bersama dalam sebuah 

tim di lingkungan asrama. 
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Dengan berkumpulnya unit-unit rumah yang penghuni 

masih dalam satu kelas, maka pada masing-masing kelompok 

unit rumah tersebut sebaiknya disediakan ruang luar yang dapat 

digunakan oleh unit-unit rumah pada satu kelompok tersebut 

seeara bersama. Pada ruang luar tersebut, selain dapat 

digunakan untuk berlatih teknik sepakbola, juga dapat 

digunakan sebagai tempat permainan sepakbola dengan tim 

keeil. Sedangkan sebagai tempat interaksi bersama antar 

penghuni asrama dari kelas lain sebaiknya disediakan sebuah 

nlang luar besar yang dapat digunakan seeara bersama-sama 

antar kelompok unit rumah dan juga sebagai tempat untuk 

berlatih tanding dengan tim kelas lain. 

Gambar 3.4 Tata Massa Dengan Open Spaee Terpusat dan 

Menyeb~O 
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pen Space 
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o 
00°00 

20 Fajriyanto, Pertimbangan Perencanaan Tapak, 1998 
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3.8 ANAUSA RUANG LUAR DAN ELEMEN ARSITEKTURAL 

3.8.1 Ruang Luar 

Yang menjadi bahan analisa bagi perencanaan ruang Iuar 

ini adalah pola latihan yang memerlukan ruang agak luas karena 

latihan ini memerlukan ruang yang agak luas dan arah pantulan 

bola juga dapat melebar dengan jauh. Untuk itu ruang yang dapat 

digunakan sebagai sarana altematif bagi pola latihan ini adalah 

ruang-ruang luar seperti taman, halaman atau ruang kosong lain 

yang terletak di luar bangunan. Berikut adalah pola latihan 

tersebut dan analisa yang akan didapat untuk menghasilkan 

bentuk ruang luar yang dapat digunakan sebagai sarana berlatih. 

1. Sepakbola Golf 

Pola latihan ini memerlukan ruang dengan jarak minimal 

6 m sebagai jarak target yang akan dicapai. Tujuan dari pola 

latihan ini adalah menendang bola pada jarak 6 m secara tepat, 

untuk menandai target yang akan dicapai maka diperlukan 

suatu sarana pada taman, halaman atau ruang kosong yang 

dapat menggantikan peran bendera karena anak-anak biasanya 

senang bermain di tempat yang agak luas. Sarana pada ruang

ruang terbuka tersebut yang dapat menggantikannya antara 

lain seperti vegetasi (tanaman perdu) yang tidak tinggi dan 

dipagari dengan pagar kawat agar tidak mudah rusak. 

. 
,,~"'" ..' 

~Qt 
6m 

;/ 

Gambar 3.5 Vegetasi sebagai latihan sepakbola golf 
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2. Umpan Lambung Berpasangan 

Latihan ini memerlukan 4 bidang sebagai tempat posisi 

pemain. Jarak antar bidang untuk setiap pasangan 5 - 7 m. 

Sebagai penanda 4 bidang yang digunakan sebagai tempat 

posisi bagi pemain pada ruang terbuka dapat menggunakan 

antara lain pola sirkulasi taman sehingga taman selain sebagai 

tempat rekreasi dan bermain juga dapat berfungsi sebagai 

tempat anak-anak berlatih ketika sedang bermain di taman. 

Jadi anak-anak mendapat dua manfaat dalam satu kegiatan, 

'-,j kesenangan bermain dan menambah keahlian bermain 
. ,i 

sepakbola. 
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Gambar 3.6 Pola sirkulasi taman sebagai latihan umpan
 

lambung
 

3. Penghalang di Tengah 

Tujuan dari latihan ini mengumpan dengan melewati 

penghalang yang berada di tengah. Untuk melakukan latihan 

ini pada ruang terbuka yang dapat digunakan sebagai 

penghalang umpan dapat digunakan vegetasi atau pagar 

dengan tinggi + 1 - 1,5 m yang cukup kuat. 
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Gambar 3.7 Vegetasi sebagai penghalang latihan umpan
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Gambar 3.8 Pagar sebagai penghalang umpan lambung 

4. Sundulan Segitiga 

Bagi latihan ini bagian yang cukup penting adalah bagian 

gawang. Untuk menggantikan peran gawang dapat digunakan 

antara lain dua buah vegetasi (tanaman perdu) atau dua buah 

tempat duduk taman dari beton dengan jarak 2 m sebagai 

penanda gawang. 
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Gambar 3.9 Vegetasi sebagai gawang 

5. Umpan Balik (2 Lawan 1) 

Pada latihan ini terdapat sebuah penghalang yang akan 

dilewati oleh dua orang pemain dengan mengumpan bola 

tanpa mengenai penghalang tersebut. Pada ruang terbuka 

sebagai pengganti penghalang dapat menggunakan banyak 

elemen seperti vegetasi, kolom, tiang lampu taman atau tempat 

duduk taman, dengan diameter maksimal 40 em dan dengan 

tinggi berapa pun karena pada latihan ini bola lebih banyak. 

menempel di tanahllapangan. 
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Gambar 3.10 Kolom sebagai penghalang umpan balik 
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Gambar 3.11 Vegetasi sebagai penghalang umpan balik 
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Gambar 3.12 Vegetasi sebagai penghalang umpan balik 

6. Lemparan Memantul 

Latihan ini menggunakan 2 buah gawang dengan lebar 2 

m dan jarak antara kedua gawang tersebut 4 m. Karena latihan 

ini menggunakan tangan yang tidak membuat bola memantul 

terlalu keras dan kencang maka sebagai penanda gawang dapat 

digunakan dua buah vegetasi, tiang lampu taman, atau tempat 

duduk taman dengan jarak 2 m dan pada jarak 4 m terdapat 

elem~n serupa yang berhadapan. 
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Gambar 3.13 Kolom sebagai gawang 
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Gambar 3.14 Vegetasi sebagai gawang 

7. Tendangan Volley 

Pada latihan ini target adalah menendang bola sejauh 6 m 

dengan ketinggian 1 - 1,5 m. Karena kekuatan bola ini cukup 

keras maka sebagai pengganti partner yang menangkap bola 

dapat digunakan vegetasi palem-paleman, karena batangnya 

cukup kuat dan tidak bercabang, yang diberi tanda ketinggian 

atau pagar pembatas dengan tinggi 1 - 1,5 m. 

!?1J//$BJ(l !?@!IBJ(luItoBlIlil ~@IPSJIkI1JJ@!IBl ;ft]IlilBllkpBlIlilBlIk ~u W@@YBlIkBlIl1/Bl !?Bl@&J @@p 



W~!ft!JIPJ'If' !M,jJIH!,jJIfWIJ~ 

@?!§1J:i~ 

--_ ..~ ........ ~
 
,~ .. "" .

.r-~'" 

+-----------------r. 
!>-7 m 

Gambar 3.15 Vegetasi sebagai latihan tendangan volley 

Dari analisa di atas maka untuk perencanaan ruang-ruang 

Iuar pada lingkungan sekolah dan asrama hal-hal yang perlu 

dipertimbangkan adalah : 

o	 Membuat taman atau halaman yang mempunyai tempat 

terbuka yang agak luas untuk keleluasaan bergerak anak-anak 

dan pergerakan bola. 

o	 Penempatan dan pemilihan elemen-elemen pendukung taman 

yang tepat dan dapat digunakan oleh anak-anak sebagai 

altematif sarana berlatih sepakbola. 

3.0.2 Elemen Arsitektural 

Yang menjadi bahan analisa bagi perencanaan elemen 

arsitektural ini adalah pola latihan yang tidak memerlukan ruang 

yang luas karena latihan ini dapat dilakukan tanpa memerlukan 

ruang yang luas dan arah pantulan bola tidak melebar dengan 

jauh. Untuk itu ruang yang dapat digunakan sebagai sarana 

altematif bagi pola latihan ini adalah jalur-jalur sirkulasi seperti 

selasar di depan kelas dan ruang-ruang sekolah lainnya, serta 

selasar dan teras di lingkungan asrama. 
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Berikut adalah pola latihan tersebut dan analisa yang akan 

didapat untuk menghasilkan bentuk elemen arsitektural yang 

dapat digunakan sebagai sarana berlatih. 

1. Umpan Terobosan 

Tujuan latihan ini adalah membuat bola melewati 

rintangan di depannya dengan bola tetap menempel di tanah. 

Karena umpan ini relatif pelan dan tidak terlalu kencang maka 

sebagai rintangan dapat digunakan beberapa elemen seperti 

pagar pembatas dengan jarak tertentu. Karena pagar ini akan 

sering terkena bola maka pemilihan bahan dan cat menjadi 

penting untuk diperhatikan. Untuk bahan, pagar dati beton 

atau besi akan lebih kuat dibandingkan dengan kayu 

sedangkan cat digunakan yang dapat dibersihkan dengan air. 

Gambar 3.16 Kolom sebagai latihan umpan terobosan 

2. Slalom Menggiring Bola 

Latihan ini bertujuan melewati beberapa rintangan yang 

berjarak 2 - 3 m. Sebagai rintangan untuk latihan ini dapat 

digunakan elemen seperti kolom penyangga selasar atau teras 

asrama. Untuk menjaga keamanan anak-anak, bentuk kolom 

yang dianjurkan tidak mempunyai sudut yang tajam, kolom 

bulat lebih baik. 
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Gambar 3.17 Kolom sebagai latihan menggiring bola 

3. Kerucut ke Kerucut 

Pada latihan ini yang diperlukan adalah dua buah 

penanda yang akan membuat garis maya di antaranya, dan 

masing-masing pemain berada di sisi yang berlawanan. 

Sebagai penanda dapat digunakan beberapa elemen seperti 

kolom-kolom penyangga selasar atau teras, pot bunga 

permanen, atau lebar selasar. 

4m 

Gambar 3.18 Kolom sebagai penanda garis maya 

4m 

Gambar 3.19 Pot sebagai penanda garis maya 
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Gambar 3.20 Lebar selasar sebagai penanda garis maya 

4. Menangkap Dengan Bantalan Tangan 

Pola latihan ini adalah melatih kecepatan kiper untuk 

menangkap bola. Untuk menggantikan peran sparing partner 

yang biasa digunakan pada latihan ini dapat digunakan elemen 

pagar pembatas yang pegangan atasnya agak lebar dan 

berbentuk persegi dengan tinggi sekitar 1,5 m. Bahan dari besi 

atau beton lebih baik karena akan lebih kuat dan awet dengan 

cat yang mudah dibersihkan dengan air. 
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Gambar 3.21 Pagar sebagai latihan menangkap bola pantul 
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Dari analisa di atas, maka perencanaan elemen-elemen 

bangunan pada bangunan sekolah dan asrama dapat dilakukan 

dengan beberapa cara seperti : 

o	 Memberikan ruang yang agak luas pada daerah yang terdapat 

elemen bangunan yang disediakan sebagai sarana latihan 

alternatif dengan pertimbangan mengantisipasi pantulan bola 

yang tidak diduga. 

o	 Pemilihan bahan yang kuat dan finishing yang memudahkan 

perawatan kebersihan. 

o	 Desain elemen yang tidak membahayakan anak-anak. 

3.9 PEMIUHAN SITE 

3.9.1 Kriteria Pemilihan Lokasi 

Pertimbangan lokasi untuk Pusat Pelatihan Sepakbola Anak

anak di Yogyakarta didasarkan pada : 

o	 Syarat lingkungan 

Sudah tersedianya jaringan utilitas seperti listrik, telepon, 

air dan lain lain. 

Lokasi diupayakan berorientasi keluar kota, sehingga 

keberadaan bangunan terletak pada kawasan pemekaran 

kota sesuai dengan program tata ruang kotu untuk 

mengurangi tingkat kepadatan dalam kota. 

Lingkungan tidak terlalu ramai untuk mendukung suasana 

belajar sekolah dan kenyamanan suasana asrama. 
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Berdasarkan sumber dari RlITRK diketahui untuk 

pengembangan kawasan dan pemerataan maka perluasan atau 

rencana pengembangan bangunan komersial diarahkan dan 

direkomendasikan ke arah luar kota. Arahan pengembangan 

perluasan pembangunan adalah ke luar kota, yaitu di luar 

lingkaran garis dalam kota (Ringroad), karena daerah di luar garis 

ring road tersebut merupakan daerah potensial yang belum 

dikembangkan.21 

3.9.2 Faktor Pemilihan Site 

Berdasarkan faktor pemilihan site Pusat pelatihan Sepakbola 

Anak-anak di atas, kawasan Ringroad Utara ke utara masih 

banyak terdapat lokasi yang dapat dipertimbangkan sebagai site 

untuk fasilitas tersebut dan penentuan site tersebut dilakukan 

dengan pertimbangan : 

o	 Luas lahall yallg dapal memenuhi lahan yang llibutuhkan. 

o	 Kondisi fisik site yang cukup landai tanpa banyak kontur. 

o	 Jaringan infrastruktur yang lengkap. 

o	 Lingkungan yang belum ramai sesuai untuk tempat 

pendidikan dan hunian . 

21 Dinas PekeIjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, RUTRK Kota Yogyakarta, 1998 

1Pl!//~~f1IP@/j~f1!lJiJtHJlliJ ~@lfJtHJ/k/Jj)@lJtHJ jJJlliJ~/k~~IliJ~1Jr ~! 1f@@JYflJ/kflJll11tHJ ~ IPflJ@@ f~ 



-----

I 
" j 

-_._!__ .

MIf~IJII~'if /M1ffJ!N!1ffJ!RJ~!!/f[jJJ 
@f'!§1!2@~ 

3.9.3 Site Terpilih 

Site yang dipilih adaIah tanah kosong yang terletak pada 

pertemuan Jl. Palagan Tentara Pelajar dengan JI. Dayu karena 

selain lahannya cukup luas lingkungan sekitarnya yang tidak 

terlaIu ramai cukup mendukung bagi bangunan pendidikan dan 

hunian . Luas site ini + 40.000 m2 sedangkan jaIur pencapaian 

menuju site ini dapat ditempuh melaIui Jl. Pcilagan Tentara 

Pelajar dan JI. Dayu dengan laIu lintas yang tidak terlaIu ramai. 

Lingkungan sekitar site ini terdiri dari lingkungan perumahan, 

beberapa bangunan pendidikan dan tanah-tanah kosong. Kondisi 

fisik site ini terletak di site yang datar sehingga tidak memerlukan 

perlakuan khusus terhadap site. Jaringan infrastruktur pada site 

ini sudah tersedia. 

Secara administratif, batas batas site adaIah sebagai berikut: 

o Sebelah Utara : JI. Dayu 

o Sebelah Selatan : Hunian dan tanah kosong 

o Sebelah Timur : Tanah Kosong 

o Sebelah Burot : JI. Palugun Tentaru Pelujur 
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Gambar 3.22 Site Terpilih 
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3.9.4 Keunggulan Site 

Pada lokasi terpilih terdapat beberapa keunggulan sebagai 

berikut, sesuai dengan kriteria pemilihan lokasi dan faktor 

pemilihan lokasi site: 

o	 Site berkontur landai sehingga tidak memerlukan pengolahan 

site yang relatif sulit. 

o	 Lingkungan belum ramai sehingga cocok untuk bangunan 

pendidikan dan hunian. 

o	 Site telah dilengkapi jaringan infrastruktur yang lengkap. 

3.10 ZONING KELOMPOK KEGIATAN 

Dari pengelompokan ruang-ruang pada Pusat Pelatihan 

Sepakbola Anak-anak, jenis kegiatan pada Pusat Pelatihan Sepakbola 

Anak-anak dapat dikelompokan sebagai berikut : 

1.	 Kelompok Kegiatan Pengelola 

Kelompok keglalan pengelola lnl banyak dilakukan di 

dalam ruangan. Kelompok kegiatan sebaiknya dekat dengan semua 

kelompok kegiatan lain karena akan memudahkan pengawasan ke 

semua kelompok kegiatan. 

2.	 Kelompok Kegiatan Sekolah 

Kelompok kegiatan sekolah ini banyak dilakukan di dalam 

ruangan sehingga faktor kebisingan lalu lintas dan polusi udara 

tidak terlalu mempengaruhi kegiatan sekolah ini dan juga sekolah 

ini sebaiknya tidak terlalu jauh dari asrama karena sebagian anak

anak ada yang tinggal di asrama. 
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3. Kelompok Kegiatan Latihan 

Mempakan inti dari semua kegiatan di Pusat Pelatihan 

Sepakbola Anak-anak ini, kegiatan-kegiatan ini sebagian di lakukan 

di luar mangan. Karena kegiatan-kegiatan ini oleh anak-anak yang 

tinggal di asrama dan yang tidak tinggal di asrama, maka tempat 

latihan ini sebaiknya tidak terlalu jauh dari asrama dan juga tidak 

terlalU jauh dari pintu masuk utama ke bangunan. 

4. Kelompok Kegiatan Asrama 

Kelompok kegiatan asrama ini ada yang di lakukan di 

dalam dan di luar mangan. Sehingga seperti kelompok kegiatan 

1atihan, kelompok kegiatan asrama ini sebaiknya terletak jauh dari 

kebisingan lalu lintas dan polusi udara. Selain itu, karena daerah 

ini termasuk daerah yang cukup privat maka asrama ini sebaiknya 

diletakan di lokasi yang tidak dapat dilewati oleh orang luar yang 

tidak berkepentingan. 

Dari analisa kelompok kegiatan di atas maka penempatan 

kclompok kegiatan pada site (zoning) adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.23 Zoning Kelompok Kegiatan 
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