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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Proyek 

Semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa 

memandang status, agama, suku, ras ataupun golongan tertentu. Karena 

melalui pendidikan, bisa menjadi seseorang bisa menjadi lebih baik dan 

berwawasan. Saat ini pendidikan bagi penyandang tunanetra masih belum 

merata, hal tersebut ditunjukan masih terbatasnya fasilitas pendidikan khusus 

tunanetra yang tidak sebanding dengan jumlah siswa tunanetra.  

Provinsinsi Jawa Tengah, menurut data BPS tahun 2010 merupakan 

peringkat ke tiga dengan jumlah penyandang kesulitan melihat ringan 509.772 

jiwa dan kesulitan melihat berat 59.894 jiwa. Sedangkan nomor satu adalah 

Jawa Barat dan Jawa Timur merupakan nomor tiga.  

 

Provinsi Kesulitan Sedikit Melihat Kesulitan Parah Melihat 

Jawa Barat 975.550 85.438 

Jawa Timur 759.100 83.736 

Jawa Tengah 509.772 59.894 

 

 

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, menurut buku 

Semarang dalam angka 2016 wilayah semarang yang terdiri dari 16 Kecamatan 

terdapat 806 jiwa penyandang tunanetra di tahun 2012 – 2015. 

 

 

 

Gambar Tabel 1. Jumlah Penyandang Tunanetra di Tiga Provinsi Terbanyak di Indonesia 

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2010 
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Provinsi Jawa Tengah, menurut data statistik sekolah luarbiasa tahun 2016 

/ 2017 Jumlah Siswa Tiap Provinsi, terdapat 394 siswa tunanetra yang terbagi 

menjadi 222 siswa negeri dan 172 siswa swasta tunanetra di Jawa Tengah. 

 

Sekolah Jumlah Siswa 
Tunanetra 

Negeri 222 

Swasta 172 

Total 394 

 

 

Maka sudah selayaknya untuk bisa menyediakan fasilitas pendidikan yang 

sesuai dengan ketunaannya, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang lebih 

berkualitas dalam pendidikan. Namun masi perlu disayangkan karena saat ini 

jumlah pendidikan yang dikhususkan untuk tunanetra di wilayah Jawa Tengah 

masih sangat terbatas. 

No Kecamatan 
Jenis Kecacatan 

Tunanetra 

1 Mijen 66 

2 Gunung Pati 22 

3 SMG. Selatan 33 

4 Banyumanik 52 

5 Gajahmungkur 35 

6 Genuk 28 

7 Pedurungan 44 

8 Gayam Sari 38 

9 SMG. Timur 25 

10 Candisari 38 

11 Tembalang 91 

12 SMG. Utara 179 

13 SMG. Tengah 41 

14 SMG. Barat 44 

15 Tugu 41 

16 Ngaliyan 39 

Total 806 

Gambar Tabel 2. Jumlah Penyandang Tunanetra di Enam Belas Kecamatan Kota Semarang 

Sumber: Buku Semarang Dalam Angka 2016 

Gambar  Tabel 3. Jumlah Siswa Penyandang Tunanetra di Jawa Tengah 

Sumber: Buku Statistik Sekolah Luar Biasa Tahun 2016 / 2017 
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Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar, 

menjelaskan bahwa program indonesia pintar merupakan salah satu upaya 

pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan wajib belajar 12 (dua 

belas) tahun. 

Sehingga proyek berjudul ”Sekolah Menengah Atas Khusus Tunanetra di 

Kota Semarang” ini merupakan sebuah perancangan baru fasilitas pendidikan 

khusus untuk tunanetra yang berada di Kota Semarang dan dikelola oleh pihak 

yayasan swasta Mitra Netra, yang merupakan organisasi nirlaba yang 

memusatkan programnya pada peningkatan kualitas dan partisipasi tunanetra di 

bidang pendidikan dan lapangan kerja.  

Dalam perencanaan diharapkan mampu memberikan tempat pendidikan 

yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan sekolah menengah atas khusus 

tunanetra dari segi sarana dan prasarana yang memadai, serta bangunan 

kompleks ini juga memiliki nilai arsitektural yang merespon kebutuhan para 

disabilitas khususnya tunanetra. 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 

• Menyediakan pelayanan pendidikan sekolah menengah atas khusus 

tunanetra yang memenuhi standart kebutuhan penyandang disabilitas 

netra. 

• Meningkatkan minat penyandang tunanetra untuk menempuh pendidikan 

sekolah menengah atas dengan cara menyediakan sarana dan prasarana 

yang baik. 
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• Mampu melakukan perencanaan bangunan kompleks yang memenuhi 

standart keselamatan dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas 

netra. 

1.2.2 Sasaran 

• Memberikan wadah bagi penyandang tunanetra di wilayah Semarang dan 

sekitarnya yang ingin melanjutkan pendidikan menengah atas khusus 

tunanetra. 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Proyek “Sekolah Menengah Atas Khusus Tunanetra di Kota Semarang” ini 

merupakan perencanaan bangunan kompleks baru. Dalam proyek ini terdapat 

fasilitas utama yang berfungsi sebagai fasilitas pendidikan, selain itu juga 

dilengkapi fasilitas penunjang seperti sarana olahraga, perpustakaan, 

kehetanan, dan keterampilan.  

Untuk tema yang digunakan adalah Universal Design , dengan tujuan lebih 

banyak menjangkau pengguna bangunan. Karena tidak menutup kemungkinan 

bangunan khusus tunanetra ini akan diakses oleh orang berkebutuhan lain, 

misalnya kesulitan berjalan, pengguna kursi roda, atau tuna daksa. Sedangkan 

untuk fokus kajian adalah mengenai keselamatan dan kenyamanan desain 

bangunan terhadap pengguna. 

1.4 Metode Pembahasan 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Pada proyek akhir asitektur berjudul “Sekolah Menengah Atas Khusus 

Tunanetra di Kota Semarang” ini, metode pengumpulan data yang 

digunakan dibedakan menjadi dua yakni sebagai berikut :  
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1.4.1.1 Data Primer 

Data yang diperoleh dari pihak pertama secara langsung melalui 

wawancara, survey lapangan, serta proses dokumentasi. 

a. Wawancara 

Melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten di 

bidangnya khususnya dalam menangani serta mendidik anak 

berkebutuhan khusus (tunanetra) dan melakukan wawancara terhadap 

siswa tunanetra. Melakukan teknik pengambilan data melalui 

wawancara terhadap narasumber yang terkait. Narasumber yang terkait 

langsung dengan Sekolah Khusus Tunanetra, Anak Tunanetra, 

Pengampu Berkebutuhan Khusus, Pihak yang berhubungan dengan 

anak berkebutuhan khusus. Metode wawancara yang digunakan terbagi 

atas dua jenis yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dimana 

wawancara terstuktur merupakan teknik wawancara dengan 

mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada 

narasumber. Sedangkan teknik wawancara tidak terstruktur ialah teknik 

wawancara secara spontanitas dan bersifat bebas,atau hanya poin – 

poin utama saja yang menjadi topik pertanyaan pada narasumber. 

Teknik wawancara ini disertai dengan alat penunjang yaitu perekam 

suara, kamera, buku dan alat tulis. 

b. Suvey Lapangan 

Adalah pengambilan data secara langsung di lapangan sehingga 

memperoleh data terkait dengan proyek Sekolah Menengah Atas 

Khusus Tunanetra di Kota Semarang. Pengambilan data menyangkut 

pada pendataan terhadap eksisting tapak, permasalahan tapak, dimensi 

tapak, korelasi bangunan sekitar tapak, topografi, vegetasi, utilitas pada 
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tapak, dsb. Selain itu pengamatan terhadap proyek sejenis meliputi 

sirkulasi ruang, interior ruang, zoning ruang, dll. Kemudian dari data 

tersebut dapat di kaji untuk penerapannya terhadap bangunan Sekolah 

Menengah Atas Khusus Tunanetra di Kota Semarang. 

1.4.1.2 Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari narasumber maupun sumber-

sumber secara teoritikal seperti pada literatur buku maupun internet. 

Tujuan pengumpulan data ini adalah membahas objek studi secara 

literatur yang nantinya akan dibandingkan dengan studi kasus secara 

riil. 

a. Web Surfing 

Proses pencarian data dengan mengutip dan merumuskan teori 

serta mencari kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan 

terhadap proyek sejenis yang diakses secara online (website) melalui 

media internet. 

b. Literatur 

Proses pencarian data (informasi dan teori) yang berasal dari 

kutipan, makalah, maupun sumber-sumber pusaka lainnya secara 

hardware. 

1.4.2 Metode Penyusunan dan Analisis 

Metode penyusunan dan analisis data diambil dengan melalui beberapa 

metode yaitu : 

1.4.2.1 Metode Induktif 

Merupakan metode yang melakukan analisis dari observasi 

terhadap proyek sejenis yaitu sekolah menengah atas khusus tunanetra. 

Agar bisa mendapatkan kesimpulan mengenai bangunan kompleks 
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dengan fungsi sekolah menengah atas khusus tunanetra seperti apa yang 

sesuai dengan tujuan, maka dilakukan studi literatur lalu analisa. 

1.4.2.2 Metode Deduktif 

Merupakan metode yang melakukan analisis dari studi literatur 

maupun web surfing untuk mendapatkan teori, kasus-kasus sejenis, 

maupun permasalahan-permasalahan proyek sehingga lebih memahami 

mengenai sekolah menengah atas khusus tunanetra seperti apa yang 

ingin dicapai. 

1.4.3 Metode Pemrograman 

Metode yang digunakan dalam menyusun tahap pemrograman adalah 

dengan mengambil keputusan dari hasil studi yang sudah dilakukan yang 

kemudian diterapkan dalam perancangan. Antara lain sebagai berikut: 

a. Melakukan analisa data lalu mengaitkan hasil analisa dengan keadaan 

dan situasi yang ada. 

b. Melakukan pemilihan hasil analisa dengan cara mengelompokkan antara 

data utama dan data penunjang. 

1.4.4 Metode Perancangan Arsitektur 

Metode yang akan dilakukan dalam perancangan arsitektur yaitu: 

1.4.4.1 Konsep 

Perencanaan skematik dalam perancangan arsitektur yang 

berupa gagasan dan tema desain arsitektural yang akan diangkat disertai 

dengan skema dan sketsa untuk memperjelas skematik. 

1.4.4.2 Rancangan Skematik 

Merupakan tahap pengembangan transformasi tema perancangan 

yang berisi gagasan-gagasan konsep dan menuangkannya ke dalam 
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desain. Transformasi tema perancangan ini mencakup tapak dan 

bangunan serta konsep tata bentuk yang berisi konfigurasi massa dan 

pengolahannya. Dalam tahap pengembangan ini dituangkan dalam 

bentuk sketsa. 

1.4.4.3 Pengembangan Perancangan 

Merupakan tahap pengembangan lanjutan dari rancangan skematik. 

Pengembangan rancangan ini dituangkan dalam bentuk gambar kerja 

dengan menggunakan software AutoCad. 

1.4.4.4 Pembuatan Detail 

Merupakan tahap penggambaran detail arsitektur proyek yang 

dituangkan dalam bentuk 2D dengan software AutoCad dan 3D dengan 

Sketchup / 3Ds Max. 

1.4.4.5 Presentasi Produk Perancangan 

Merupakan tahap akhir dalam perancangan arsitektur yaitu dengan 

melakukan presentasi dengan software Power Point mengenai proyek 

“Sekolah Menengah Atas Khusus Tunanetra di Kota Semarang” serta 

pembuatan maket proyek akhir. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

1.5.1 BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini berisikan latar belakang proyek, tujuan dan sasaran 

proyek, metode pengumpulan data, metoda penyusunan data dan 

metoda perancangan arsitektur. 

1.5.2 BAB II : Tinjauan Proyek 

Tinjauan proyek dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Tinjauan Umum 

(gambaran umum proyek, latar belakang, dan sasaran yang akan 
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dicapai), Tinjauan Khusus (terminologi, kegiatan, spesifikasi dan 

pesyaratan desain, semua hal-hal yang menyangkut arsitektur, 

bangunan, lingkungan, deskripsi kota, dan studi banding proyek 

sejenisnya), Kesimpulan, Batasan, dan Anggapan (kesimpulan, batasan, 

dan anggapan yang kuat dan memadai). 

1.5.3 BAB III : Analisis Pendekatan Program Arsitektur 

Pada bab ini terbagi menjadi tiga bagian, yang pertama Analisa 

Pendekatan Arsitektur (studi aktifitas dan studi fasilitas), kedua Analisa 

Pendekatan Sistem Bangunan (studi sistem struktur, sistem utilitas, 

pemanfaatan teknologi), dan ketiga adalah Analisa Konteks Lingkungan. 

1.5.4 BAB IV : Program Arsitektur 

Pada bab ini berisi kesimpulan secara menyeluruh terhadap uraian 

yang sudah dilakukan sebelumnya. Pembahasan pada bab ini berisi 

konsep program, tujuan perancangan, faktor penentu perancangan, faktor 

persyaratan perancangan, dan program arsitektur (program kegiatan, 

program struktur, dan program sistem utilitas). 

1.5.5 BAB V : Kajian Teori 

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai teori penekanan desain 

dan permasalahan-permasalahan dominan yang akan diangkat. Pada 

bab ini pembahasan berisi interpretasi dan elaborasi dari teori penekanan 

desain dan teori permasalahan dominan, studi preseden, dan 

kemungkinan impelementasi teori ke dalam kasus pada proyek yang 

sedang direncanakan. 
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1.5.6 Daftar Pustaka 

Padabab ini berisi tentang sumber referensi maupun data yang 

digunakan dalam penyusunan Landasan Teori dan Program baik berupa 

kepustakaan maupun elektronik. 

1.5.7 Lampiran 

Pada bab ini berisi data-data penyerta yang digunakan sebagai 

informasi tambahan yang berhubungan dengan laporan proyek “Sekolah 

Menengah Atas Khusus Tunanetra di Kota Semarang”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




