
Laboratorium Biologi,Fisika,dan KImla untuk SMU

BAB IV

ANALISA

Dalam perencanan laboratorium Biologi, Fisika, dan Kimia sebagai wadah
praktikum bagi para pelajar SMU yang bersifat edukatif yang rekreasi maka ada
beberapa faktor yang perlu di analisa lebih dalam. Dalam hal ini menyangkut
pelaku kegiatan, kebutuhan ruang, pemilihan lokas, yang sesua, dengan
kebutuhan pengguna, penampilan bangunan, serta menghadirkan suasana
edukatif yang rekreatif yang dikaitkan pada pola tata ruang arsitektural.

4.1. Analisa Jenisdan Pelaku Kegiatan

Jenis kebutuhan fasilitas yang akan direncanakan ditentukan oleh
pelaku kegiatan yang berlangsung pada bangunan laboratorium Biologi,
Fisika, dan Kimia

4.1.1. Pelaku kegiatan

Pada laboratorium Biologi, Fisika, dan Kimia ini terdapat dua
pelaku kegiatan yang terdiri atas:

1 Pengunjung.

Yaitu siswa dan guru yang dilayani dan yang memaka. fasilitas-
fasilitas yang ada, dengan tujuan untuk melakukan praktikum dengan
suasana edukatif yang rekreatif (menyenangkan).

2. Pengelola.

Yaitu : sekumpulan kelompok yang menyelenggarakan serta
mengelola keberadaan jalanya kegiatan di laboratorium ini, pada
kelompok ini di bedakan atas pengelola manajerial dan pengelola
operasional.

4.1.2. Kelompok Kegiatan

Pengelompokan kegiatan ditinjau dari jenis kegiatannya yaitu :
1 Kegiatan utama, yaitu Pengunjung (pelajar &guru) dan pengelola.
2. Kegiatan penunjang, yaitu Kegiatan yang dilakukan pengunjung dan

pengelola untuk menunjang kegiatan utama.

3. Kegiatan pejayanan dilakukan oleh pengelola untuk melayani
pengunjung.
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4.1.3. Jenis dan proses kegiatan

1 Kegiatan pengunjung ( pelajar & guru ) di laboratorium Biologi, Fisika,

dan Kimia di bedakan atas kegiatan utama, penunjang, dan

pelayanan.

Adapun macam kegiatanya dapat dilihat dalam tabel seperti berikut:

Kelompok kegiatan Jenis kegiatan

• Kegiatan • Mengamati bahan-bahan

utama. koleksi praktikum.

• Melakukan praktikum.

Biologi.

Fisika.

Kimia.

• Memasuki perpustakaan.

• Kegiatan • Istirahat.

Penunjang. • Makan-minum. I

•Memasuki auditorium.

• Kegiatan • Parkir kendaraan.

pelayanan.

Tabe 4.1: Jenis dan proses kegiatan pengunjung ( pelajar dan

guru).

2. Kegiatan pengelola dibedakan atas kegiatan utama, penunjang, dan

pelayanan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan praktikum bagi

para pelajar, pengelola melakukan kegiatan seperti berikut:

Kelompok kegiatan Jenis kegiatan Kelompok kegiatan

• Kegiatan utama. • Mengorganisir semua

kegiatan

Menejerial.

dilaboratorium. Menejerial.

• Mengorganisir

administrasi Menejerial.

• Mengorganisir

kepegawaian. Operasional.
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Kegiatan

penunjang

Kegiatan

pelayanan.

Memandu pelajar

Menyiapkan dan

merawat alat dan i

bahan praktikum. j

Mengumpulkan dan \

memelihara buku-buku \

perpustakaan.

Mengurus masalah

utilitas.

Menjaga keamanan.

Mengurus cafetaria.

Menjaga parkir.

Operasional.

Operasional.

Operasional

Penunjang.

Penunjang.

Penunjang.

Tabel 4.2 : Jenis dan proses kegiatan pengelola.

Proses kegiatan di laboratorium Biologi, Fisika, dan kimia dan" masing-

masing pelaku kegiatan dapat ditunjukan seperti berikut:

1. Kegiatan pengunjung (pelajar praktek&guru)

Pelajar dan guru sebagai pendamping datang kemudian masuk parkir,

masuk area koleksi praktikum yang dipamerkan, setelah itu pelajar

melakukan praktikum baik praktikum biologi, fisika, dan kimia, dan

juga ada selanya untuk istirahat. Setelah rangkaian kegiatan

praktikum selesai pelajar bisa berkemas.

Melihat display koleksi

bahan praktikum.

b. • Istirahat.

« Makan.

• Membaca

Parkii. w w • rTaKXcKLFUJiuyi

• Praktek fisika.

• Praktek kimia
4

i i

Pula iy %—

Diagram 4.1 : Proses kegiatan pelajar.
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2 Kegiatan pengelola

A. Kegiatan menejerial

Pegawai datang masuk ke area parkir kemudian mempersiapkan

untuk kerja, melakukan kegiatan utama yaitu mengorganisir

kegiatan, rapat. setelah itu istirahat, kemudian melakukan

kegiatan utama lagi lalu pulang

fe Persiapan
kerifl

hi

• Istirahat.

• Makan.

HaiMi.

—*

w • Mengorganisir
kegiatan. ,

• Mengorganisir
keadministrasian.

- Mengorganisir
kepegawaian

—•

i

Diagram 4..2 : Proses kegiatan pengelola menejerial.

B. Kegiatan operasional

Pegawai datang masuk ke area parkir kemudian mempersiapkan

untuk kerja melakukan kegiatan operasional, istirahat, kemudian

melakukan kegiatan lagi lalu pulang.

• fc- Persiapan

kpris

• Istirahat.

• Makan.

w ' Memandu pelajar.
• Merawat dan

Menyiapkan bahan
• Menjaga buku.
• Menaurus utilitas.

w

1 k <—

Diagram 4..3 : Proses kegiatan pengelo a operasional.

C. Kegiatan pelayanan.

Pegawai datang masuk area parkir kemudian mempersipkan

untuk kerja melakukan kegiatan pelayanan, istirahat, kemudian

melakukan kegiatan pelayanan lagi lalu pulang.

• Persiapan

kpris

fc.
• Istirahat.

• Makan

1 • Jaga parkir
• Jaga keamanan.
• Mengurus

cafetaria.

^

i L ^—

Diagram 4.4: Proses kegiatan pengelola pelayanan
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4.2. Analisa Kebutuhan Ruang

Kebutuhan ruang didasari oleh adanya kegiatan yang akan

diwadahi, yang ditunjukan untuk pelaku kegiatan, dimana pelaku kegiatan

terdiri dari pengunjung (pelajar&guru ) dan pengelola (menejerial &

operasional).

4.2.1. Kebutuhan Macam Ruang.

Berikut ini adalah daftar kebutuhan ruang yang akan mewadahi

dari kegiatan yang ada di laboratirium Biologi, Fisika, dan Kimia. Guna

mempermudah identifikasi ruang yang akan direncanakan pada

laboratorium ini, maka daftar kebutuhan ruang di bagi menjadi dua

kelompok yaitu:

1 Daftar kebutuhan macam ruang pengelola dan pelengkap.

PELAKU JENIS KEGIATAN MACAM RUANG

- Direktur - Mengkoordinir seluruh

kegiatan di laboratorium

- ruang direktur

- Urusan - Mengurus pengelolaan di - ruang kepala staf.

kepegawaian laboratorium. - ruang staf.

- ruang rapat.

- ruang tamu.

- Urusan logistik - Mengurusi kebutuhan - ruang kepala logistik dan staf.

pengadaan barang. - gudang.

- Koordinator - Mengurus kegiatan - ruang koordinator.

laboratorium. laboratorium biolgi, fisika, - ruang kepala laboratorium.

dan kimia. - ruang staf.

- Pustakawan. - Mengurus perpustakaan. - ruang staf.

- ruang perpustakaan.

- operasi gedung - Pengelola bangunan dan - ruang pengelola bangunan &

dan utilitas utilitas. utilitas.

- Keamanan. - Menjaga keamanan. - ruang penjagaan.

- Pengelola. - Pelengkap. - lavatory.

Tabel 4.3 : Kebutuhan Ruang Pengelola.
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Sebagai sarana pelengkap untuk kegiatan pada bangunan

laboratorium Biologi, Fisika, dan kimia ini ditambah dengan:

- Auditorium. - cafetaria

Ruang pamer. - Tempat parkir.

- Plaza. - Hall.

Masjid.

2. Daftar kebutuhan ruang untuk pengunjung ( pelajar & guru ).

PELAKU JENIS KEGIATAN | KEBUTUHAN RUANG

Pelajar & guru. • Praktikum Biologi. - ruang laboratorium (manusia dan
hewan, ikan).

- ruang laboratorium (tumbuhan).
- tempat untuk binatang.
- tempat untuk tumbuhan .
- ruang penyimpanan dan

persiapan.
Pelajar & guru. • Praktikum Fisika. - ruang laboratorium untuk

mekanikal

- ruang laboratorium untuk optik
- ruang gelap.
- ruang laboratorium untuk

kelistrikan.

- ruang penyimpanan dan
persiapan.

Pelajar & guru..

Pelajar & guru.
Peljar & guru.

• Praktikum Kimia.

Pelengkap.
Pelengkap.

- ruang laboratorium.
- aiang penyimpanan dan

persiapan.
- ruang untuk lemari asam.
- kamar air / shower.

- ruang instrument.

- lavatory.
- Tempat penitipan barang.

Tabel 4.4 : Kebutuhan ruang pelajar dan guru.

4.2.2. Kapasitas pelajar dan jumlah ruang laboratorium

Laboratorium Biologi, Fisika, dan Kimia ini tentunya mempunyai

kapasitas maksimal dari pelajar dan jenis kegiatanya . Sekolah yang tidak

memiliki laboratorium di Yogyakarta adalah 57 unit yang memiliki siswa

sekitar 20.340 jiwa. Dari jumlah rata-rata siswa tiap sekolah sekitar 360
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jiwa, ( jumlah 20.340 siswa : jumlah 57 sekolah ). Diasumsikan

laboratorium ini gunakan untuk melayani ke 57 sekolah tersebut . Dari

360 siswa dibagi 3 kelas yang diasumsikan seperti berikut:

• untuk kelas satu : 119 siswa. (reguler).

• Untuk kelas dua : 119 siswa. (reguler).

• Untuk kelas tiga : 119 siswa , dimana jumlah siswa IPA ± 40% dan

IPS ±60%, jadi jumlah siswa kelas tiga yang membutuhkan praktikum
tiap sekolah sekitar 48 siswa.

Karena laboratorium ini digunakan untuk praktikum kelas dua dan kelas

tiga, maka jumlah siswa yang membutuhkan praktikum , untuk tiap
sekolah sekitar :

• Untuk kelas dua :119 siswa .

• Untuk kelas tiga : 48 siswa.

Jadi jumlah siswa keseluruhan yang membutuhkan praktikum di tiap
sekolah berjumlah :167 siswa ( kelas 2 dan kelas 3 ). Karena pelajaran
biologi, fisika, dan kimia tiap 3 kali pertemuan mengadakan 1 kali

praktikum atau ( sekitar 3 minggu sekali ). Maka di laboratorium ini tiap
hari ada 3 sekolahan yang mengadakan praktikum, perhitungan ini
diambil dari :

( 57 sekolah : 18 hari kerja (3 minggu )). Jadi kapasitas pada
laboratorium ini bisa menampung sekitar 400 siswa ( 3 sekolah tiap
harinya x 167, jumlah siswa tiap sekolahan ). Untuk memenuhi

pengembangan ( GGBPP ) Garis Garis Besar Program Pelajaran dan

untuk memenuhi kapasitas siswa untuk praktikum, maka kebutuhan ruang
laboratorium diasumsikan :
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Jenis ruang Kebutuhan ruang Kebutuhan ruang

praktikum kelas 2 praktikum kelas 3

Biologi.

• Ruang praktikum manusia, 2 ruang. 1 ruang.

hewan dan ikan.

• Ruang praktikum 2 ruang. 1 ruang.

tumbuhan

Fisika.

• Ruang praktikum optik. 2 ruang. 1 ruang.

• Ruang praktikum 2 ruang.

mekanika.

• Ruang praktikum 2 ruang 1 ruang.

kelistrikan.

Kimia.

• Ruang praktikum reaksi 2 ruang. 1 ruang.

kimia.
__

Tabel 4.5 : Kebutuhan jumlah ruang praktikum.

4.2.3. Besaran Ruang

Untuk menghitung besaran tiap ruangan yang terdapat pada

laboratorium dengan menggunakan standart International dan dengan

menggunakan asumsi kebutuhan besaran yang terkait.

A. Pengelola.

Perhitungan besaran ruang disesuaikan dengan kapasitas dan modul

kegiatan.
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JENIS RUANG

• Direktur.

- Urusan

Kepegawaian

- Ruang kepala

staf

-Ruang staf

- Ruang rapat

- Ruang tamu

• Urusan logistik

- Kepala logistik

dan staf

- Gudang

• Keamanan

• Ruang koor lab

- staf ahli Biologi

- Staf ahli Fisika

- Staf ahli Kimia

• Perpustakaan

- Ruang baca

- Ruang buku

- Ruang staf

• Operasi

Gedung &

Utilitas.

• Lavatory

• Tempat parkir

•

-Mobil

KAPA

SITAS

T 120 m2

STANDART

10

20

10

4

1

4

4

4

100

3 Bus

10

Mobil

15 m2

4 m2/ orang

1.5-2 m2/ orang

2 m2/orang

4 m2/ orang

4 m2/ orang

20 m2

5.486 m2/orang.

5.486 m2/ orang.

5.486 m2/orang.

1.5 m2/ orang

52 buku /1 m2

4 m2/orang

5m2/ orang

11 x2.5m2/

bus

6x2.4 m2/

mobil

PENDUKUNG

(SIRKULASI )

201 %

20%

20%

15%

10%

20%

10%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Diasumsikan

memuat 3000

buku, 3000 /

52 x1m2.

Diasumsikan

staf 3 orang

Sirkulasi 20 %

20 %

1 tempat.

LUAS RUANGAN

1 x 20 m2 + 4 m2 = 24 m2

1x15m2+ Sffl2^ 18m2

10x4m' + 8m^ 48m2

20 x 2m2 + 8 m2 = 48 m2

10 x 2m2 + 4 m2 = 24 m2

5x4m2 + 4m2 = 24m2

100m2

4x4m3 + 4mJ = 20m2

1 x 20m2 + 4m2 = 24 m2

4 x 5 Am2* 3m2 = 24 m2

4 x 5.4 nf+ 3m2 = 24 m2

4 x 5.4 nf+ 3m2 = 24m2

100x1.5m2 + 30m2 =

180m2

3000 / 52 = 57m2

3 x 4 m2 + 3m2 = 15m2

2 x 5 m2 + 2m2 = 15m2

24 m2

3 x 27.5 m2 = 83 m2

10 x 15 m2= 150 m2
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Motor

Mushola

Hal!

Plaza

Auditorium

R pamer.

Cafetaria

200 2 x0.75 m2/

motor.

70 1m2/ orang. 10%

300 0.704 m2/orang. 10%.

1m2/orang. 20%

80

200 x 1.5 m2= 300 m2

70x1m2 + 7m2=77m2

120 m2

250 m2

300 x 0.7 m2 + 21 m2 =

230 m2

120 m2

80x1 nf+ 16m2 = 96m2

Tabel 4.6 : Perhitungan luas ruang pengelola

Jumlah total luas kebutuhan ruang untuk pengelola adalah : 2.019 m2
B. Pelajar

Perhitungan besaran di sesuaikan dengan kapasitas dan modul
kegiatan.

j JENIS RUANG
i
i

j

KAPASITA

S

STANDART PENDUKUNG

(SIRKULASI)

LUAS RUANG

; Lab Biologi kelas 2.

• R. praktek 40 orang / 2 m2 / orang Ada 2kelas + 40x2 m2+16m2x2= 19:

Manusia, hewan, ruang. 20 %. m2

' • R. praktek 40 orang / 2m2/orang Ada 2 kelas +

Tumbuhan. ruang. 20 %. 40x2 m2+16 m2x2=19;

• R. persiapan.
i

- 15m2/ruang Ada 4ruang m2

dan penyimpanan.

Lab Biologi kelas 3.
15m2 x 4= 88 m2

: • R. praktek

Manusia, hewan,

i

48 orang /

ruang.

2 m2/ orang Ada 1 kelas +

20%

48x2 m2+19m2x1 =115m:
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• R. praktek

Tumbuhan

• R. persiapan.

dan penyimpanan

Penunjang

• Tempat

tumbuhan.

Tempat hewan.

Lab Fisika kelas 2.

• R. praktek optik.

• R. praktek

Mekanika.

• R. praktek

Kelistrikan.

• R. persiapan.

dan penyimpanan.

• R. gelap.

Lab Fisika kelas 3

• R. praktek optik

• R. praktek

Kelistrikan

• R. persiapan.

dan penyimpanan

• R. gelap.

Lab kimia kelas 2.

• R. praktek reaksi

• R. persiapan

dan penyimpanan

48 orang / 2 m2/ orang

ruang.

15 m2/ruang

40 orang /

ruang.

40 orang /

ruang.

40 orang /

ruang.

48 orang /

ruang.

48 orang /

ruang.

2m2 / orang

2m2 / orang

2m2 / orang

15 m2 /ruang

20 m2 /

ruang.

2 m2/ oran

2 m2/ orang

Ada 1 kelas +

20%

Ada 2 ruang

Ada 2 kelas +

20 %.

Ada 2 kelas +

20 %.

Ada 2 kelas +

20 %.

Ada 6 ruang

Ada 2 ruang

Ada 1 kelas +

20 %.

Ada 1 kelas +

20%

48x2 m2+19m2x1= 115m

15m2x2=30m2

150 m2.

100 m2.

40x2m2+16 m2x2=192m2

40x2 m2+16 m2x2=192m

40x2m2+16m2x2=192m2

15 m2x6=90m2

20 m2 x 2= 40m2

48x2m2+19m2x1=115m2

48x2m2+19m2x1= 115m

15m2x2=30m2

20 x 1 = 20 m2

40 x2m2+16m2x2= 192m

15m2x2=30m2

15m2/ ruang Ada 2ruang

40 orang /

ruang

20 m2 / ruang

2 m2/ orang

15 m2/ ruang

Ada 1 kamar.

Ada 2 kelas +

20%

Ada 2ruang
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r ••-

• Lemari asam. 2 m2/ lemari Ada 4 lemari. 2 m2 x 4 = 8m2

• Kamar air/ shower 1 orang 4 m2/ kamar Ada 2 kamar 4 m2 x 2= 8m2

• R. instrument
- 16 m2 /ruang Ada 2 kamar 16m2x2=32m2

Lab kimia kelas 3

• R. praktek reaksi 48orang /

ruang

3 m2/ orang Ada 1 kelas

20%

48x2m2+19m2x1= 115m

• R. persiapan - 15 m2/ruang Ada 1 ruang 15m2x1 = 15 m2

dan penyimpanan

• Lemari asam. - 2 m2/ lemari Ada 2 lemari. 2 m2 x 2= 4m2

- Kamar air / shower 1 orang 4 m2/ kamar. Ada 1 kamar. 4m2 x 1 = 4m2

• R. instrument
- 16 m2/lemar Ada 1 kamar. 16m2x1 = 16m2

• Lavatory

"

Ada 3 lavatory. 24 m2 x4 = 96 m2

Tabel 4.7 : Perhitungan luas ruang pengunjung

Jumlah total luas kebutuhan ruang untuk pengunjung ( pelajar dan guru ) adalah

: 2.256 mz.
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4.2.4. Organisasi Ruang

Organisasi ruang didasarkan pada pertimbangan hubungan antar

ruang, sehingga pengunjung ( pelajar &guru ) maupun pengelola mampu

bergerak leluasa dari satu ruang ke ruang lain dengan tetap

memperhatikan sekuensial (bentuk urutan ), mulai dari masuk, melakukan

kegiatan sampai dengan keluar dari lokasi.

i 1 / R.Pamer

Lab

Biologi
Lab

Kimia

Lab

Fisika

Hall " Pengelola

Plaza Parkir

Entrance

Diagram 4. 5 : Organisasi Ruang

4.3. Analisa Tata Ruang Arsitektur

Untuk menghadirkan pola tata ruang yang dapat mencerminkan

suasana edukatif yang rekreatif pada perencanaan laboratorium ini

diperlukan analisa yang mendalam. Pendekatan bentuk ruang untuk
mendukung kegiatan edukatif yang menyenangkan tersebut di bentuk

melalui pendekatan "pleasantness" (kesukaan) emosi manusia. Adapun
cara yang diambil yaitu dengan mewujudkan ruang yang menghadirkan

nuansa yang menyenangkan, dan yang tercipta melalui unsur-unsur

seperti berikut:

• Unsur pembentuk rekreatif dengan menghadirkan elemen air dan
vegetasi.
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• Unsur rangsangan sensorik manusia dengan memakai konsep presepsi

wama.

• Unsur kedinamisan bentuk bangunan ( kedinamisan ruang gerak,

kedinamisan citra bangunan, kedinamisan penunjang bentuk ruang

(street furniture, sclupture).

4.3.1. Pola Tata Ruang Luar

Untuk mendukung kegiatan edukatif yang menuansakan

suasana rekreatif dalam pola tata ruang luar adalah dengan cara elemen-

elemen yang berada pada ruang luar ditata sedamikian rupa sehingga

pengunjung (guru dan pelajar) mendapatkan kekaguman dari sesuatu

yang dilihatnya sehingga menimbulkan rasa senang apabila berada di

lokasi laboratorium. Penataan elemen ini harus memiliki kecenderungan

pandangan yang bervariatrf, bisa memberikan kesan memori yang dalam

bagi pengunjung, memiliki ruang gerak yang tidak monoton. Dikarenakan

ruang luar merupakan ruang yang dapat dirasakan, tetapi tidak ada

batasan yang jelas maka dalam pembuatan pola tata ruang perlu

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tata massa Pada Lokasi.

Pemanfaatan site terencana yang berbentuk segi empat akan di

gunakan secara maksimal untuk perencanaan penataan massa dan

perencanaan ruang luar (ruang terbuka, dan plaza, ) yang di hubungkan

oleh selasar yang memilki pola yang tegas.

iXO-V* <u-^u* 4~ VB2ZZZZ.
V77777Z\
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2 Pola Sirkulasi

Untuk menghubungkan antar fungsi ruang di lokasi

laboratorium di hubungkan dengan jalan yang memiliki karakter

rekreatif. Dengan karakter tersebut pada dasamya tata sirkulasi

berkaitan erat dengan lebar jalan, dan elemen-elemen yang di

gunakan sebagai pendukung sehingga akan terekam ke dalam

memori orang yang melewatinya.

• Pada lokasi laboratorium pergerakan pejalan kaki adalah penting, hal

ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana seseorang beralih dari

suatu tempat ke tempat lain di bawah kondisi yang aman nyaman

sehingga dapat merekam memori emosi rasa yang

menyenangkan.Dan untuk membentuk agar sirkulasi tersebut bisa

menjadi salah satu unsur pembentuk nuansa rekreatif pada

laboratorium ini yaitu dengan cara memberikan elemen bidang-bidang

dan pengolahan motif lantai pada ruang gerak.

3. Landscape.

Lanscape sangat penting untuk membuat bagian-bagian ruang

luar muncul suasana edukatif rekreatif. Dalam pembuatan landscape

perlu diperhatikan akan bahan-bahan yang akan dibutuhkan sesuai

dengan aktivitas yang akan diwadahi dan suasana yang akan

dimunculkan. Pada lokasi terencana merupakan hamparan tanah

yang datar. Bahan-bahan yang akan digunakan untuk menunjang

suasana rekreatif adalah vegetasi, dan air, street furniture dan

sculpture.

a. Vegetasi.

Vegetasi mempunyai fungsi tersendiri dalam landscape arsitektur

yaitu sebagai fungsi kontrol secara fisik, teknikal, dan pada

laboratorium ini terdapat vegetasi yang secara langsung dapat

digunakan sebagai penunjang praktikum.

• Dalam kaitanya vegetasi berfungsi secara fisik, yaitu sebagi

penghijau dikawasan laboratorium agar suasana diluar tidak panas,
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pembentuk ruang terbuka dan sekaligus sebagai pengarah sirkulasi,

seperti pohon: palm, perdu, dan beringin.

• Suasana edukatif yang rekreatif yaitu dengan cara melakukan

praktikum yang didukung dengan pemilihan materi tumbuhan

sebagai bahan praktikum. Vegetasi yang dimaksud adalah (kelapa,

aren, mawar).

9^1 9-0

I L-

Lokasi terencana terietak didekat jalur arteri yang dilalui kendaraan

umum dan kebisingan yang sangat tinggi karena intensitas

kendaraan yang lewat diatas rata-rata berkisar > 20-25 mobil /

menit. Maka untuk mengurangi kebisingan dari jalan arteri tersebut

pada area dipinggir jalan diberi vegetasi sebagai barrier.

b. Elemen air \ Ve^ieW. $ecv.fe*f S"""'e^

Pada lokasi laboratorium, air akan digunakan sebagai unsur

landscape untuk memunculkan suasana rekreatif. Dan pada

dasamya air yang dapat mengahasilkan suara dapat mempengaruhi

Tugas A khlr 51



Laboratorium Biologi,Fisika,dan KImla untuk SMU

emosi manusia untuk membangkitkan inspirasi bagi manusia

kaitanya dengan perancangan ini yaitu dengan menghadirkan air

diruang publik. Dan sifat air yang dapat memberikan sentuhan rasa

tenang dalam melakukan suatu kegiatan yaitu memberikan elemen

air disekitar ruang-ruang laboratorium.

4.3.2. Pola Tata Ruang Dalam

Dalam perancangan tata ruang dalam untuk membentuk suasana

edukatif yang rekreatif pada laboratorium ini dengan memakai konsep

pendekatan " pleasantness " (kesuakaan) emosi manusia. Adapun unsur-

unsur yang dipakai adalah :

1. Faktor fisiokogi warna.

Faktor fisiologi wama dapat menimbulkan emosi atraktif. Seperti yang

dikatakan, Kurt koffka, Wolfgang Kohler dan Max Wertheirmer

menurut pengamatanya warna kuning dapat menarik rangsangan

emosi manusia untuk " beraktif ", sedangkan wama biru dan hijau

dapat memberi rangsangan emosi yang " menenangkan ",29

• n

Gambar 4.1. Sampel warna.

2. Konsep perancangan sebagai pembentuk citra laboratorium adalah

mengambil konsep dengan pendekatan unsur-unsur yang dipakai

dalam ilmu biologi, fisika, dan kimia yang ditransformasikan menjadi

Arsitektur Manusia dan Pengamatanya.
Laporan seminar Tata Lingkungan Mahasiswa Arsaitektur Fakultas Teknik Ul Bimbingan
DIPL, ING Suwondo B Sutedjo.
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pola bentuk ruang. Adapun yang diambil sebagai konsep

pendekatanya adalah memakai unsur': air" dan " rumus".

• Kaitannya elemen air dengan

perancangan ini adalah bahwa

air merupakan elemen yang

memiliki karakter yang bersifat

bening dan dapat

bergelombang.Transformasi

kedalam perancangan ini

adalah sifat bening air tersebut

diaplikasikan menjadi pola

bentuk ruang yang transparan.

Dengan ruang yang transparan

itu diharapkan dapat

mengintegrasi ruang luar

dengan ruang dalam.

• Unsur rumus dijadikan sebagai

konsep perancangan karena

"rumus" memiliki sifat yang

baku dan pasti ( ex, F= ma

atau E= m. c2 ). Kaitannya

dengan perancangan ini

adalah karakter rumus tersebut

yang bersifat pasti

ditransformasikan kedalam

bentuk arsitektural yang

bersifat kaku. Bentuk yang

dijadikan sebagai dasar

transformasi memakai bentuk

dasar kotak dan batang,

memakai kotak dan batang

karena bentuk tersebut bila sisi

bidangnya ditarik secara lurus
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merupakan garis honsontal

dan vertikal yang lurus ( kaku ).

3. Seperti halnya air yang dapat

memberikan suasana rekreatif.

Kaitanya dengan perancangan

laboratorium ini adalah ditata

dengan cara:

• Menciptakan suasana edukatif

yang rekreasi yaitu dengan

memasukan media air di

laboratonum yang berguna

untuk melakukan praktikum

yang berhubungan dengan (

pisces, amphibi, anthropoda,

molusca).

• Air yang dapat menghasilkan

suara dapat mempengaruhi

emosi manusia untuk

membangkitkan inspirasi bagi

manusia. Kaitanya dengan

perancangan ini yaitu dengan

memberikan elemen air yang

dapat menghasilkan suara

disekitar ruang-ruang labora

torium.

evipa-t- P^-i^-ti'f^UK)

4. Seperti yang sudah diuraikan pada bab3, bahwa dalam menerima

pendidikan salah satunya melalui kegiatan dengan cara " melihat
"Apabila dikaitkan dengan perancangan laboratorium yang
menuansakan edukatif yang rekreatif yaitu terdapatnya ruang pamer
yang berisikan macam-macam materi koleksi tentang biologi, fisika
yang berguna sebagai pendukung suasana rekreatif.
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4.4. Penampilan Facade Bangunan

Facade pada penampilan bangunan ini dengan

mengkomposisikan bidang bukaan yang dikombinasi dengan bidang
masif serta mengkombinasikan elemen-elemen batang agar dapat
memberikan kesan yang kaku

4. 5. Analisa Sistem Struktur

Suatu benda memiliki bobot yang harus disalurkan ke tanah atau

ke tempat tumpuan tertentu. Sedangkan benda tersebut mengalami
tegangan yang bisa mengakibatkan perubahan konstruksi. Pemilihan

struktur juga di pertimbangkan dengan pemilihan jenis struktur yang dapat
membantu dalam pemecahan yang berkaitan dengan jenis ruang-ruang
yang transparan dan yang dapat menghadirkan kesan citra laboratorium

Biologi, Fisika dan Kimia ini.

4.6. Analisa Sistem Utilitas

Untuk mensupport kegiatan-kegiatan pada bangunan laboratorium
ini, diperlukan fasilitas jaringan utilitas agar bangunan itu bisa berfungsi
sebagai mana mestinya. Adapun jaringan-jaringan yang di periukan
adalah Jaringan air, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, sistem
keamanan fire protection.

4.7. Aspek Lokasi

4.7.1 Dasar- Dasar Pertimbangan Pemilihan lokasi dan Lokasi Terpilih
Pertimbangan pemilihan lokasi untuk gedung laboratorium Biologi,

Fisika, dan Kimia sebagai fasilitas praktikum untuk siswa pelajar
diYogyakarta mengacu pada 3 dasar pertimbangan sebagai mana terurai
dalam deskripsi berikut ini:
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1 Faktor pengembangan kota29

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Jalan Allen Primer Jombor-

Pelemgurih, Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DIY Proyek

Penyusunan Rencana Tata Ruang.

2. Faktor aksebelitas

Kemudahan aksebilitas sekolahan dari berbagai arah yang sangat

mudah, dari arah kodya Yogyakarta, kabupaten Sleman, kabupaten

Gunungkidul, kabupaten Bantul, kabupaten Kulonprogo dari arah

tersebut masuk ke jalan arteri pimer lalu masuk kelokasi terencana.

Lokasi Terpilih

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka bangunan laboratorium Biologi,

Fisika, dan Kimia yang direncanakan berada di desa Trihanggo,

kecamatan Gamping .

Gambar 4.2: Peta kawasan terencana.

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Jalan Arteri Primer Jombor
petemgurih YogyakartaDinas Pekerjaan Umum Propinst Daerah Istimewa Yogyakarta Proyek Penyusunan
Rencana Tata Ruang.
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4.7.2. Analisa Pemilihan Site

Pertimbangan pemilihan site agar memudahkan penggunan lahan
pada proses perencanaan selanjutnya ada beberapa faktor eksisting yang
harus dipertimbangkan dalam merencanakan laboratorium Adapun
pertimbanganya adalah sebagai berikut:

• Analisa keadaan eksisiting .

Letak dan batasan site :

Batas sebelah utara Persawahan.

Batasan sebelah timur Sungai / kampus AKATEL.

Batasan sebelah selatan Pemukiman/Persawahan.

Batasan sebelah barat Persawahan.

Keadaan eksisting tapak berupa tanah dengan luas site 2^00 m2.
• view.

Orientasi massa bangunan kearah jalan arteri primer.
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