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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Salah satu faktor yang mempengaruhi pembelajaran seorang 

pelajar adalah lewat pembelajaran non formal atau pendidikan luar 

sekolah. Dengan pelaksanaan pendidikan non formal biasanya siswa 

lebih senang karena dapat langsung praktek terhadap suatu 

permasalahan atau kasus. Salah satu materi pembelajaran non formal 

adalah pengetahuan tentang teknologi dan sains masa kini, dengan 

semakin pesatnya perkembangan dunia dibidang teknologi dan sains 

menjadikan tren dalam melakukan pengembangan teknologi yang 

bertujuan untuk memudahkan aktifitas manusia dimasa yang akan 

datang. Pada saat ini  diperlukan sumber daya manusia yang dapat 

beradaptasi dengan laju perkembangan teknologi yang dari tahun ke 

tahun semakin maju. Hal ini merupakan sebuah peluang untuk 

mengenalkan para pelajar tentang pengetahuan dibidang teknologi 

dan sains lebih dekat dengan cara yang lebih modern.  

Sistem pembelajaran yang ada di Indonesia pada saat ini menganut 

sistem pembelajaran yang berbasis kompetensi, dimana setiap pelajar 

tidak hanya menguasai materi secara teoritis saja, namun juga harus 

paham tentang cara pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Dengan sistem seperti ini setiap sekolah harus menyediakan fasilitas 

peraga bagi siswanya, namun karena keterbatasan beberapa sekolah, 
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fasilitas tersebut tidak tersedia. Sehingga para pelajar hanya bisa 

mengalami hal keterbatasan dalam hal penerapan teori yang ada 

disekolah. 

Di kota Semarang sendiri juga kurang memiliki fasilitas yang dapat 

mengakomodasi pembelajaran dibidang teknologi dan sains. Hal ini 

mengakibatkan minimnya pengetahuan pelajar pada khususnya 

tentang teknologi terbaru. Dengan adanya fasilitas penunjang 

kegiatan pembelajaran tentang sains dan teknologi ini diharapkan 

menjadi titik terang kemajuan masyarakat Indonesia akan ilmu 

pengetahuan dan teknologi khususnya di kota Semarang.  Selain itu, 

pengadaan fasilitas ini juga merupakan salah satu pemenuhan misi 

Kota Semarang yakni ‘mewujudkan sumber daya manusia dan 

masyarakat Kota Semarang yang berkualitas’.  

Proyek berjudul “Galeri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kota 

Semarang” ini merupakan sebuah perancangan baru yang dikelola 

oleh pihak swasta dan bekerja sama dengan pemerintah kota 

Semarang dengan sistem Corporate Social Responsibility (CSR) 

dimana pemerintah mencari mitra pihak luar untuk bekerjasama dalam 

membangun kemajuan suatu daerah.  

Sistem pembelajaran yang digunakan adalah praktek, sehingga 

pengunjung yang umumnya pelajar dapat mempraktekan teori yang 

didapat di sekolah secara langsung ditempat ini. Dengan metoda 

seperti ini, diharapkan materi tentang teknologi dan sains yang 

dijelaskan dapat lebih mudah dipahami oleh para pengunjung.  
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1.2 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Pembahasan 

1.2.1 Tujuan Pembahasan 

Galeri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ini dibangun sebagai 

sarana wisata/ rekreasi yang menunjang kegiatan pendidikan yang 

ada di Kota Semarang, Jawa Tengah dengan tujuan sebagai berikut: 

· Menciptakan sebuah tempat wisata yang bersifat pendidikan 

(edutaiment) dan menghibur dengan keunggulan teknologi yang 

terbaru. 

· Meningkatkan minat generasi muda terhadap ilmu sains dasar 

maupun lebih lanjut. 

· Ikut mendukung program pemerintah yakni tersedianya satu 

science park di setiap provinsi. 

· Mengangkat potensi pariwisata kota Semarang. 

1.2.2 Sasaran Pembahasan 

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka sasaran 

pembahasan yang dilakukan antara lain : 

· Mensinergikan aspek spasial dan visual yang menjadi aspek 

utama dalam galeri ilmu pengetahuan dan teknologi ini. 

· Penciptaan suasana interior yang menarik (playful) pada tiap jenis 

ruang pameran yang dan juga pengekspresian konsep arsitektur 

high tech pada bagian exteriornya. 

· Memanfaatkan teknologi terbaru sebagai bagian dari aktivitas 

pameran. 
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· Mengkaji kegiatan yang menarik dan bermanfaat bagi para 

pengunjung galeri ilmu pengetahuan dan teknologi ini. 

· Mengkaji bentuk massa dan pengolahan fasad bangunan agar 

menjadi ikon atau landmark baru kota Semarang. 

· Mengkaji RTH (Ruang Terbuka Hijau) di sekitar kompleks 

bangunan untuk meningkatkan aspek rekreatif. 

1.2.3 Manfaat Pembahasan 

· Manfaat Akademis 

Manfaat akademis yang diharapkan dari proyek Galeri Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi ini dapat digunakan untuk 

mengembangkan ilmu pendidikan di bidang teknologi yang berguna 

menunjang pembelajaran dan perkembangan teknologi di masa 

mendatang. 

Selain itu proyek ini juga dapat digunakan sebagai referensi 

mahasiswa ataupun disiplin ilmu pendidikan arsitektur untuk bahan 

belajar atau pembuatan proyek sejenis. 

· Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan adalah hasil proyek ini dapat 

digunakan sebagai acuan penyelesaian masalah mengenai 

pembangunan yang memanfaatkan teknologi modern dan 

aplikasinya pada sebuah bangunan. 
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1.3 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan proyek “Galeri Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi di Kota Semarang” ini ditekankan kepada penyelesaian 

secara arsitektural dan efektifitas bangunan yang meliputi : 

· Pengertian sebuah galeri pameran alat peragaan. 

· Pelaku, aktivitas, kebutuhan ruang dan fasilitas yang terdapat di 

galeri ilmu pengetahuan dan teknologi. 

· Studi arsitektur dari segi tata ruang, fungsi, dan tata bentuk. 

· Studi bangunan dari segi  struktur, teknologi, material, dan 

penerapan sistem utilitas pada bangunan 

· Studi lingkungan dari  regulasi,  pemilihan lokasi dan tapak, serta 

relasi antara kompleks bangunan dengan lingkungan setempat   di 

Kota Semarang 

1.4 Metode Pembahasan 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

· Data Primer 

Merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara observasi dan 

wawancara langsung terhadap proyek sejenis. 

a. Observasi  

Melihat secara langsung bagaimana kinerja bangunan terkait 

fungsi ruang, tata letak ruang, desain bangunan, sirkulasi, dan 

kegiatan yang berlangsung didalam lingkungan atau bangunan. 
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b. Wawancara 

Melakukan wawancara dengan pihak pengelola bangunan untuk 

menanyakan hal-hal terkait dengan fungsi utama bangunan. 

· Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan internet 

mengenai teori-teori yang berkaitan dengan bangunan.  

a. Literatur 

Mencari sumber informasi dan teori-teori penting mengenai 

pembahasan proyek terkait dari sumber pustaka, kutipan, 

maupun makalah. 

b. Internet  

Mencari teori-teori dan kasus yang didapatkan pada jurnal, 

ensiklopedia, maupun teori pada website terkait dengan proyek 

sejenis. 

1.4.2 Metode Penyusunan dan Analisis 

Metode yang dipakai dalam penyusunan dan analisa digunakan 

dengan 2 cara antara lain : 

· Deduktif 

Metode penyusunan dan analisa berdasarkan hasil dari studi 

literatur berupa sumber pustaka, kutipan atau makalah dan 

internet yang cocok dengan proyek sejenis. 

 

 

 



7 
 

· Induktif 

Metode penyusunan dan analisa berdasarkan hasil dari 

wawancara secara langsung dan studi banding dengan proyek 

sejenis.  

1.4.3 Metode Pemrograman 

Metode yang digunakan dalam menyusun tahap pemrograman 

adalah dengan melakukan analisis terhadap studi terkait dengan 

perencanaan dan perancangan galeri ilmu pengetahuan dan 

teknologi di kota Semarang. Kemudian menarik sintesis atau 

kesimpulan yang nantinya akan menjadi landasan teori dan program 

dalam membuat perancangan bangunan galeri ilmu pengetahuan 

dan teknologi di kota Semarang ini. 

· Tahap Analisis 

Tahap analisa adalah tahap analisa data dari literatur-literatur 

dan proyek sejenis, sehingga dapat diketahui kebutuhan apa 

saja yang ada di dalam proyek Galeri Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi ini berupa kebutuhan ruang, fasilitas, pola kegiatan 

serta aspek-aspek tertentu yang perlu di perhatikan. 

· Tahap Sintesis 

Tahap sintesis adalah tahap menarik kesimpulan setelah 

melakukan tahap analisis. Hasil dari kesimpulan ini dapat 

digunakan sebagai acuan utama dalam menyusun 

pemrograman arsitektur dan juga memecahkan permasalahan 
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desain yang di temukan terkait dengan pemrograman pada 

proyek tersebut. 

1.4.4 Metode Perancangan Arsitektur 

a. Konsep 

Tahap konsep berisi hasil dari studi aktifitas, studi ruang, studi 

masa, studi eksisting bangunan yang berguna sebagai acuan 

pembuatan konsep. Selain itu juga dijelaskan pendekatan desain 

yang digunakan untuk perancangan proyek ini berdasarkan hasil 

data yang di dapatkan dari hasil pemrograman. 

b. Rancangan Skematik 

Rancangan skematik berupa gambaran atau gagasan 

pengembangan yang berasal dari konsep desain setelah melakukan 

analisis. Hasilnya adalah dalam bentuk sketsa desain, pada 

umumnya memperlihatkan gambar denah, tampak dan potongan, 

serta sosok bangunan yang menjelaskan berbagai skema sistem 

bangunan dari aspek arsitektural ataupun aspek struktur. 

c. Pengembangan Perancangan 

Tahap ini merupakan lanjutan dari tahap desain skematik, dalam 

tahap ini ide desain yang berasal dari sketsa-sketsa dikembangkan 

menjadi gambar yang sudah terskala menggunakan software 

AutoCAD. 
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d. Pembuatan Detail 

Pembuatan detail adalah solusi untuk pemecahan masalah desain 

yang timbul. Dengan adanya detail maka tercipta solusi desain pada 

bagian-bagian yang memerlukan perhatian khusus, detail berupa 

gambar kerja dua dimensi dan tiga dimensi. 

e. Presentasi Produk Perancangan 

Setelah proses perancangan selesai tahap terakhir adalah 

mempresentasikan proyek yang telah dikerjakan menggunakan 

media gambar kerja (2 dimensi), power point, dan maket yang 

menunjukan keseluruhan desain secara 3 dimensi. 
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1.4.5 Bagan Metode Perancangan 

 
Bagan 1. 1 Bagan metode perancangan arsitektur 

Sumber : dokumen pribadi,2017 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang paparan awal dari seluruh materi 

Landasan Teori dan Program yang berisi tentang latar 

belakang proyek, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup 

pembahasan, metoda pembahasan, dan sistematika 

pembahasan yang akan digunakan. 

BAB II  :  TINJAUAN PROYEK 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum dan tinjauan 

khusus secara makro dan belum spesifik mejurus kedalam 

proyek. Tinjauan umum berisi tentang latar belakang, 

perkembangan dan sasaran yang akan dicapai. Sedangkan 

tinjauan khusus berisi tentang terminologi, kegiatan, 

spesifikasi dan persyaratan desain. Dan terakhir adalah 

kesimpulan, batasan, dan anggapan. 

BAB III : ANALISIS PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab ini berisi tentang studi pendekatan untuk program-

program arsitektur seperti analisa pendekatan arsitektur 

(studi aktifitas dan studi fasilitas) , analisa pendekatan sistem 

bangunan (studi sistem struktur & enclosure, studi sistem 

utilitas, dan studi pemanfaatan teknologi) dan analisa 

konteks terhadap lingkungan. 

BAB IV : PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab ini berisi tentang konsep program, tujuan 

perancangan dan program arsitektur yang digunakan dalam 
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perancangan berdasarkan hasil analisis pendekatan pada 

BAB I - BAB III. 

BAB V  : KAJIAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang kajian teori penekanan desain 

yang berisi interpretasi dan elaborasi, studi preseden, dan 

rencana penerapan teori tema desain, dan kajian teori 

permasalahan dominan dan permasalahan dominan dari 

desain pada proyek yang dibahas.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


