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BAB V  

KAJIAN TEORI 

 

5.1 Kajian Teori Penekanan / Tema Desain 

teori dasar eco-material  

Definisi superior sifat eco-materials (menurut Halada dan Yamamoto 2001 

: 124): 

Energy saving ability 

Energy saving ability, kemampuan hemat energi untuk mengurangi siklus 

konsumsi energi suatu sistem. Untuk mengatasi tantangan mengurangi 

konsumsi energi dan emisi karbon dioksida (CO2) struktur arsitektur.  

Resource saving ability 

Resource saving ability, kemampuan menghemat sumber daya untuk 

mengurangi total konsumsi material pada siklus hidup suatu sistem. 

Reusability  

Reusability, untuk memungkinkan penggunaan kembali produk dengan 

fungsi yang sama.  

Recyclability  

Recyclability, untuk memungkinkan penggunaan sebuah produk bahan 

sebagai bahan baku.  

Arsitektur yang berkelanjutan sering menggabungkan penggunaan bahan 

bekas daur ulang atau bekas, seperti kayu reklamasi dan tembaga daur 

ulang. Pengurangan penggunaan bahan baru menciptakan pengurangan 

energi terkandung yang sesuai (energi yang digunakan dalam produksi 

bahan). Seringkali arsitek yang berkelanjutan berusaha memperbaiki 

struktur lama untuk melayani kebutuhan baru guna menghindari 

pembangunan yang tidak perlu. Penyelamatan arsitektur dan bahan 

reklamasi digunakan bila sesuai. Ketika bangunan tua dihancurkan, sering 

ada kayu bagus yang direklamasi, diperbaharui, dan dijual sebagai lantai. 
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Batu dimensi yang bagus juga direklamasi. Banyak bagian lain juga 

digunakan kembali, seperti pintu, jendela, mantel, dan perangkat keras, 

sehingga mengurangi konsumsi barang baru. Saat bahan baru digunakan, 

perancang hijau mencari bahan yang cepat terisi ulang, seperti bambu , 

yang bisa dipanen untuk penggunaan komersial setelah hanya 6 tahun 

pertumbuhan, sorgum atau jerami gandum, yang keduanya merupakan 

bahan limbah yang dapat ditekan ke dalam. panel, atau pohon ek gabus , 

di mana hanya kulit kayu bagian luar yang dilepas untuk digunakan, 

sehingga melestarikan pohon. Bila mungkin, bahan bangunan dapat 

dipungut dari situs itu sendiri; Misalnya, jika struktur baru dibangun di 

daerah berhutan, kayu dari pohon yang dipotong untuk memberi ruang 

bagi bangunan akan digunakan kembali sebagai bagian dari bangunan itu 

sendiri.  

Chemical stability 

Chemical stability, stabilitas kimia untuk digunakan lebih lama tanpa 

degradasi kimiawi. 

Biological safety ability  

Biological safety ability, kemampuan keselamatan biologis untuk 

digunakan tanpa menyebabkan efek negative pada sistem ekologi. 

(Biological Safety Guide . Livingston campus. 2015) 

a. Untuk kenyamanan dan keselamatan 

Pembukaan akses kerja yang lebar memberikan kenyamanan lengan 

bawah sambil mempertahankan penahanan aliran udara yang optimal 

untuk perlindungan personil dan produk melalui panggangan depan 

tersembunyi. Perpanjangan sandaran lengan yang melengkung 

memungkinkan lengan bawah dan siku diletakkan saat memegang 

aparatus laboratorium seperti gelas, piring, dan lain-lain di dalam area 

area area kerja. 

b.  Area kerja yang efektif dan lebih ramah lingkungan 

Kabinet Keselamatan Biologi menyediakan area area kerja efektif terbesar 

yang tersedia yang membantu pengguna kabinet mengakses dan 
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memanipulasi lebih banyak bahan laboratorium di kabinet dengan 

forearms saat beristirahat di bukaan pembukaan akses kerja. Kemampuan 

untuk mengistirahatkan forearms dan meminimalkan jangkauan 

mengurangi ketegangan lengan, leher, dan bahu. 

c.  Untuk mengurangi postur canggung dan pencahayaan yang tepat 

Jendela tepi tanpa bingkai memungkinkan visibilitas lebih besar dan garis 

pandang yang lebih baik ke area area kerja yang efektif mengurangi 

postur canggung sehingga mengurangi kelelahan mata dan ketegangan 

leher dan bahu. 

Pencahayaan neon putih yang sejuk mengurangi silau di area area kerja 

sehingga membuat kelelahan mata kurang dalam periode kerja yang 

panjang. Lampu neon terpasang secara eksternal dan menggunakan 

ballast elektronik untuk meminimalkan keluaran panas di dalam zona kerja 

dan laboratorium. 

Substitutability  

Substitutability, menganti material bangunan yang berdampak buruk bagi 

lingkungan dengan material yang aman bagi lingkungan 

Menurut Wulfram I. Ervianto (2010), material ekologis merupakan material 

yang asalnya dari pada alam serta material tersebut tidak mengandung 

zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Contohnya batu alam, kayu, 

bamboo, serta tanah liat. Ciri-ciri material ekologis : 

a. Menggunakan energi sesedikit mungkin saat proses eksploitasi dan 

produksi material tersebut. 

b. Tidak terjadi perubahan pada material tersebut sehingga yang 

asalnya dari alam akan kembali menjadi alam lagi. 

c. Mulai dari eksploitasi, produksi pembuatan material, kemudian 

penggunaan dan penerapan material tersebut pada bangunan, serta 

pemeliharaan material pada bangunan tidak mencemari lingkungan 

sekitarnya. 

d. Material tersebut berasal dari alam yang berada di sekitar lokasi 

pembangunan atau tempat dimana bangunan tersebut berada. 
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Amenity  

Amenity,  kemudahan untuk memastikan kenyamanan kerja lingkungan 

hidup.  

Cleanability  

Cleanability, untuk memisahkan, memperbaiki, menghapus, dan 

mendetoksifikasi polutan untuk proses perawatan lingkungan 

Studi Preseden 

Survey dilakukan pada sebuah rumah tinggal, Dancing Mountain House 

atau juga dapat disebut P-House di Salatiga yang dibangun oleh arsitek 

ternama di Indonesia, Budi Pradono yang mempersebahkan rumah ini 

untuk orang tuanya. Rumah ini berada di jalan Flamboyan, Tegalrejo, 

Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, 50733. 

 

gambar 107 : dancing mountain house 

sumber : dokumen pribadi 

 Untuk struktur pada bangunan ini menggunakan struktur bamboo, 

yang mana mulai dari struktur rangkanya dan struktur atapnya 

menggunakan material yang eco-material yang berbahan bamboo. 
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gambar 108 : ecploded diagram dancing house 

Sumber : dezeen.com  
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gambar 109 : kolom bambu 

Sumber : dokumen pribadi 

Struktur bamboo ini digunakan sebagai kolom peyangga atap. Yang 

bentuknya tidak hanya lurus seperti pada umumnya kolom, namun 

berbentuk “v”. 

 

gambar 110 : struktur atap bamboo 

Sumber : dokumen pribadi 

 Konsep rumah ini yang mengambil puncak gunung-gunung, 

diterapkan pada bagian atapnya yang juga dibangun menggunakan 

sistem struktur bamboo. 
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Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan  

- menerapkan konsep hemat energi baik dari materialnya maupun 

penggunaannya sehari-hari sperti dapat mengurangi penghawaan oleh 

AC dan energi lampu sert penggunaan air yang disikluskan kembali. 

- Kompleks sekolah dan asrama yang dapat memberikan  dampak sosial 

positif bagi sekitar 

- menggunakan material-material yang dapat didaur ulang. 

- memberikan banyak area hijau untuk memberikan kesan homie bagi 

pelaku. 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan / Fokus Kajian 

Fokus Kajian : integrasi antara bangunan asrama dan sekolah 

yang berbasis rumah tangga 

Pendidikan pola  asrama  merupakan  perpaduan  antara  pendidikan  

yang  dilakukan  di  sekolah  dan  di srama, dimana siswa  menjalani 

proses belajar  dan bermain  di  sekolah lalu  sepulang dari sekolah 

mereka  akan belajar dan  tinggal di asrama  dengan para pengasuh yang  

berfungsi sebagai guru dan orang tua. Melalui pendidikan pola asrama ini, 

anak-anak diajar, dididik, dan dikontrol perkembangan hidupnya secara 

langsung, kontinu, dan mendalam, antara lain ; 

1. fisik : pemberian  gizi seimbang  melalui  makanan  dan  minuman  

yang  diberikan tiga  kali  sehari, menjaga kesehatan/kebersihan  tubuh 

dan  lingkungan, serta  istirahat/tidur yang cukup  
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2. rohani ; pertumbuhan  iman dan  pengenalan  akan  Firman  Tuhan  

melalui ibadah  pagi  dan malam,  serta  melalui  pemuridan. 

3. intelektual : perkembangan  kecerdasan  ilmu pengetahuan  dan  

kemampuan  akademik  melalui  kegiatan  belajar  secara  pribadi  dan 

kelompok yang dibimbing oleh pengasuh atau guru  

4. karakter : pengembangan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-

nilai Firman Tuhan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti; 

mengasihi dan menghormati orang tua,  guru, kakak/adik,  dan teman, 

disiplin dalam belajar dan bekerja, jujur, dan mandiri.  

Keempat faktor ini dapat diasah dan dilatihkan kepada anak-anak agar 

anak-anak dapat tumbuh secara maksimal menjadi generasi yang lebih 

baik.  

Akan semakin mudah untuk diterapkan kepada anak-anak bila anak-anak 

tidak sekadar merasakan hidup seperti di asrama biasa namun, anak-

anak ini juga dapat merasakan seperti halnya anak-anak normal lainnya 

yang tinggal didalam sebuah rumah dengan berinteraksi dengan teman-

teman serumahnya sehingga anak memiliki rasa persaudaraan serta 

pamong yang tinggal didalam rumah tersebut dapat mengawasi anak-

anak di dalam rumah serta memberikan pendidikan pula di dalam rumah 

seperti orang tua layaknya. Dengan cara tiap- tiap hari nya anak-anak 

diberikan piket untuk mengatur dan mengurus rumah mereka masing-

masing secara bergiliran sehingga anak-anak dapat menumbuhkan rasa 
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memiliki. Oleh karena itu akan sangat cocok bila asrama ini didesain 

seperti berada di dalam sebuah rumah dimana di dalamnya ada 

pendidikan yang dilatih oleh pamong untuk mempelajari kehidupan. Di 

dalam satu “rumah”, umur anak-anaknya diatur secara random, misalnya 

cottage yang satu berisi 2 anak kelas 6, 1 anak kelas 5, 3 anak kelas 3, 1 

anak kelas 2, dan 1 anak kelas 1. Dan “rumah”  lainnya bisa saja berisi 3 

anak kelas 5, 1 anak kelas 4, 1 anak kelas 3, dan 2 anak kelas 2. Yang 

mana tiap “rumah” berisi 8 anak dengan umur yang berbeda-beda 

sehingga konsep kakak beradik dapat diterapkan. 

Sehingga akan terciptanya integrasi antar sekolah dan asrama dengan 

baik. Yang mana di dalm sekolah anak-anak belajar secara basic tentang 

pendidikan pada umumnya di tambah di dalam asrama anak-anak juga 

diajarkan kehidupan yang layak. Sehingga dapat membentuk karakter 

anak dengan baik. 
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Studi Preseden  

 

gambar 111 : Asrama Putra dan Putri SMA PL Van Lith, Muntilan 

sumber : anwariksono.com 

a. Asrama Putra 

Asrama Putra (ASPA) SMA PL Van Lith terletak bersebelahan langsung 

dengan gedung sekolah SMA PL Van Lith dan memiliki 12 unit dengan 

pembagian : 

- Unit Kelas X : Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kalimantan 

- Unit Kelas XI : Bali, Papua, Maluku, dan Sumatera 

- Unit Kelas XII : Hoecken, Rutten, Barnabas Sarikromo, dan Sanjaya 

Bentuk penataan unit ASPA untuk kelas X dan XI dipisah dengan unit 

kelas XII. Unit untuk siswa kelas XII tergabung pada satu gedung 

tersendiri lengkap dengan ruang studi dan  kamar mandi, sedangkan 
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penataan unit kelas X dan XI adalah  berjajar secara linear dengan 

sebuah koridor di depannya untuk  ruang sirkulasi.  

 

gambar 112 : site plan asrama putra sma pl van lith 

sumber : dokumen pribadi 

Keterangan: 

A: Kompleks sekolah 

B: Refter besar  

I: Kamar mandi dan ruang 

cuci/jemur 

ASPA I  

 C: Refter kecil  

J: Unit Kelas XI (ASPA II)   

D: Dapur ASPA 

E: Ruang pamong ASPA 

F: Lab komputer ASPA 

G: Lapangan basket ASPA 
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H: Unit kelas X (ASPA I)  

K: Kamar mandi dan cuci/ruang 

jemur ASPA II 

L: Gedung unit kelas XII (ASPA 

III) 

M: Kamar mandi ASPA III 

N: Ruang cuci/jemur ASPA III 

Kelebihan: Sosialisasi sesama ASPA mudah, hemat tempat,  

dekat 1 angkatan, tidak ada unitisme  

Kelemahan: Sesak, crowded, penuh, sumpek, berisik, tidak rapi  

Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan  

- menciptakan bentuk asrama yang dikelompok-kelompokkan seperti 

cottage 

- mengisi 1 unit cottage dengan 8 anak dan diisi 2 pamong 

- mengajarkan rasa memiliki dan mengurus rumah mereka masing-masing 

sesuai dengan piket yang sudah ditentukan seperti mencuci piring sendiri, 

membantu memasak, membersihkan kamar masing-masing. 

- Membatasi area kendaraan agar lingkungan asrama memiliki  

atmosfer yang tenang dan bebas polusi kendaraan  

  


