
Lampu Disko), Aftp Perdana SIP. Centong, Lewak. Ya'aLL are the most

awesome-rockin'-an*L friends I've ever been around! ILove ya'aLL
8. My Partner in Crime : BiLLy, Fafa, M'Rendy, M'iLham, SiLvy, and anak2

Studio Periode 2 (2006/2007) we did it guys..!

9. My Team : M'adit, Dhany, Yan, Thank you for aLL your hard work.
10.Kakak2ku from RED HOT CHILLI ISLAND : M'lndrie, Donyok, K'Didi,

K'Jaang, K'Deny, K'lno, Mb Dana, dan smua2nya. My 1st brotherhood in
Jogja, you guys are so supportive

ll.Temen-temen ARStTEKTUR 02'„ino,Sakti,Uyun,Taufik,DoeL,anak2 kLas C
dan semua2nya yang tetap bertahan untuk jadi Arsitek,,/ceep damn hard work
dudes and im gonna miss ya'LL

12. Paris HiLton, NicoLe Richie, Lindsay Lohan dan temen2 sociaLita
HoLLywood,, thanks for beingma roLe modeLs.

13.Segenap pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir ini
dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Last but not Least finaLLy Saia
LULUS...!!

Penutis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dan keterbatasan akan
penulisan Laporan Perancangan Tugas Akhir ini, harap dimaklumi. Akhir kata,
penutis mengharapkan dari terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini semoga
dapat dijadikan referensi untuk Tugas Akhir berikutnya.

Wabillahi tauflq wafhidayah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, Juni 2007

(Faranty Mukarim )

in



RUANG MUSIK, digunakan untuk pembelajaran musik maupun latihan

persiapan pementasan. Ruangan yang dirancang kedap suara ini

dilengkapi dengan sejumlah alat musik modern dan seperangkat

instrumen tradisional.

PERPUSTAKAAN, memiliki koleksi lebih dari 5.000 judul buku umum,

buku paket pendamping, serta majalah dari dalam dan luar negeri.

Ruangan yang ber-AC ini dilengkapi dengan ruang referensi, sarana

internet dan photocopy.

MASJID BAITUL 'ILMI, berada di dalam areal sekolah . Masjid

berlantai tiga ini dapat menampung sekitar 3.000 jamaah. Untuk

mendukung pelayanan terhadap jamaah, masjid dilengkapi dengan

peralatan sound system yang memadai serta fasilitas audio visual,

sehingga jamaah dapat dilayani dengan baik. Kegiatan yang dilakukan

tidak hanya diperuntukkan bagi siswa Labschool, tetapi juga dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

LAPANGAN OLAHRAGA, luasnya sekitar 2.600m2 telah didesain

untuk beragam pembelajaran olahraga seperti sepak bola, bola basket,

bola volley, dan atletik. Untuk memberikan rasa nyaman kepada

penonton dibangun tribun.

LAPANGAN PARKIR, dengan areal seluas 1.300m2 memungkinkan

halaman parkir Labschool menampung 75 kendaraan. Pengamanan

kendaraan ditangani secara terpadu antara Satpam Labschool dan

Universitas Negeri Jakarta.

POLIKLINIK, merupakan tempat pertolongan pertama bagi siswa yang

mengalami gangguan kesehatan. Ruang yang luasnya sekitar enam

puluh meter persegi ini didesain menjadi satu kamar periksa dan dua

kamar istirahat. Selain dokter dan tenaga paramedis poliklinik dibantu

oleh beberapa orangtua siswa yang berprofesi sebagai dokter.

RUANG SENI RUPA, digunakan sebagai tempat pembelajaran seni

rupa dan dipergunakan sebagai ruang pameran untuk memamerkan

karya-karya siswa seperti lukisan, hasil seni pahat dan seni patung.

KOPERASI, memberikan layanan kebutuhan siswa maupun guru

berkaitan dengan beragam kebutuhan pembelajaran di sekolah seperti
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Laboratorium

Laboratorium-laboratorium yang dimiliki terdiri dari: laboratorium

IPA, komputer maupun bahasa dilengkapi dengan perangkat sarana
pembelajaran yang lengkap. Sarana-sarana laboratorium ini

memungkinkan untuk praktek dan pembuktian seluruh konsep-konsep
pembelajaran tingkat SMP yang digariskan kurikulum.

Gbr.2.25 Lab.Komputer SMP Salman AL FArisi
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- Suasana Ruang Dalam

Suasana yang tercipta di
dalam ruang kelas yaitu
tenang dan tidak bising,
juga dengan pencahayaan
dan penghawaan yang baik
maka kegiatan belajar lebih
terkonsentrasi
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Parkir kendaraan Guru dan Tamu

- Suasana Ruang Luar
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Suasana ruang luar dihiasi dengan taman-taman dilengkapi
kolam kecil sebagai tempat siswa untuk duduk-duduk saat
istirahat. Selain itu di sediakan berugak tempat siswa berkumpul,
baik untuk mengobrol atau belajar.

Gbr.4.7
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