Abstraksi

THE GREAT OF MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMIYAH
IN MADIUN

Anak adalah manusiayang secara memerlukan peningkatan perkembangan
, baik berupa perkembangan jasamani maupun rohani . Dalam hal memberi
bimbingan pendidikan dasar pada anak harus ada pendidikan umum maupun
agama . Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah adalah solusi yang sangat cocok sebab
terdapat pendidikan umum dan agama Islam sebagai program kurikulum yang
diajarakan pada anak Selain itu ada pengembangan yang membantu anak dalam
kegiatan bakat dan kreativitas agar bisa menghasilkan anak yang berilmu ,
bertagwa . Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Unggulan ingin mewujudkan sebuah
lembaga pendidikan yang mampu menjalankan perkembangan kreativitas anak
sesuai dengan karakteristik kreativitas anak.
Dalam pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Unggulan dapat

berhasil dalam proses program pembelajaran denagan cara sistem kognitif .
Mengingat dan berpikir merupakan inti dari kognitif yang berpengaruh pada
kemampuan belajar , gaya belajar , daya fanatasi . Faktor yang lain juga berperan
adalah sensorik dan motorik (bergerak dan menggerakan ) dalam pendidikan dasar
umum daya tangkap anak sering ingat dan lupa untuk dalam hal belajar dan
mengajar , cara tersebut dapat membantu untuk dapat berkembang.
Unsur motorik dan kognitif pada bangunan ini dengan memasukan
elemen-elemen unsur bentuk dasar (segj tiga, segi empat dan lingkaran) sebagai
pembentuknya, serta mentransformasikan bahan yang bisa memberikan suasana
atraktif. Untuk mengamplikasikan sifat inovatif pada Madrasah Ibtidaiyah dengan
membentuk jenis ruang kelas yang sifatnya memusat. Untuk memberikan kesan
yang fantastik yaitu dengan memasukan warna yang dapat merangsang sifat anak
untuk "aktif'.

Dalam aplikasinya unsur-unsur bentuk dasar diaplikasikan sebagai
pembentuk denah yang nantinya diharapkan bisa mendistribusikan sifat anak yang
ingin selalu bergerak. Bentuk dasar tersebut juga diaplikasikan sebagai pembentuk
elemen-elemen bentuk bangunan misalnya pintu. Selain elemen dasar tersebut
dimasukan ke pembentuk bangunan, pada bangunan ini memasukan elemen
alumunium agar bangunan dapat berkesan atrkatif Pada sifat inovatif pada
Madrasah Ibtidaiyah dengan membentuk ruang kelas yang mengorganisikan
terpusat. Pada bangunan ini menggunakan warna-warna pastel agar para siswa
dapat merespon sifat anak yang selalu aktif.
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