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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Projek 

1.1.1 Gagasan Awal 

Pendidikan dasar sejak dini adalah hal yang utama dalam 

pembentukan, pengembangan pola pikir dan pengetahuan anak-anak 

dalam kehidupan sehari-hari. Terutama pada anak berkebutuhan khusus 

tuna grahita yang kurang diperhatikan oleh masyarakat dalam hal 

pendidikan dan kehidupan sosialnya oleh karena faktor ekonomi maupun 

masalah sosial yaitu rasa malu dan kesadaran mendaftarkan anaknya ke 

sekolah khusus.  

Sekolah luar biasa bagian C (tuna grahita) Semarang sebagai 

sarana pembinaan dan pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus, 

terutama pada anak-anak tuna grahita dimana mereka bisa beraktivitas 

dengan aman, nyaman dan berkembang maju seperti anak-anak normal 

lainnya. Diharapkan anak-anak tuna grahita dapat beraktivitas baik, 

bahagia, beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, diterima masyarakat 

dengan baik dan berprestasi menginspirasi masyarakat Indonesia. 

Strategi yang akan dipakai adalah pendekatan perancangan 

projek sejenis pada sekolah-sekolah luar biasa yang ada di Semarang dan 

Yogyakarta yaitu SLB C YPAC Semarang, Sekolah Luar Biasa Negeri 

Semarang, SLB C Dharma Mulia Semarang dan SLB C Dharma Rena Ring 
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Putra II Yogyakarta. Selain itu, percobaan gubahan desain yang 

memperhatikan material, warna dan bentuk bangunan yang cocok dengan 

pengaruh perilaku positif dan meningkatkan sosialisasi anak-anak 

berkebutuhan khusus. 

Kekhasan projek sekolah luar biasa tuna grahita ini adalah 

kompleksitas pada perilaku anak-anak berkebutuhan khusus tuna grahita 

yang berbeda dengan sekolah pada umumnya sehingga akan berpengaruh 

pada penyesuaian tatanan ruang-ruang khusus, suasana dan aktivitas. 

Fasilitas – fasilitas pada sekolah luar biasa tidak boleh memberikan kesan 

anak-anak tuna grahita dibedakan dan seperti diasingkan dari masyarakat 

1.1.2 Alasan Pemilihan Judul 

1.1.2.1 Ketertarikan (Interest) 

Ketertarikan pada judul projek ini adalah karena projek Sekolah 

Dasar Luar Biasa Bagian C ini sangat unik dan selalu berkembang dalam 

tiap tahun menyesuaikan perilaku anak-anak tuna grahita. Dalam hal ini, 

semua pemangku kepentingan dalam maupun diluar projek termasuk 

arsitek harus mampu terlibat untuk kemajuan sosialisasi anak-anak 

berkebutuhan khusus tuna grahita. 

Arsitek harus mampu memiliki pemahaman yang lengkap dan 

tepat dalam menyelesaikan masalah secara universal tentang ruang, model 

bangunan, suasana, perilaku dan segala kemungkinan yang berkaitan 

dengan user maupun owner dari bangunan itu. 
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Sekolah Dasar Luar Biasa Bagian C ini tidak hanya sebagai 

tempat pembelajaran dan pendidikan saja namun juga memfasilitasi 

berbagai kebutuhan khusus anak-anak tuna grahita baik itu kebutuhan 

primer maupun kebutuhan sekunder yang berkualitas dan memadai.  Hal 

ini membuat penulis menetapkan untuk memilih projek Sekolah Dasar Luar 

Biasa Bagian yang laik dalam meningkatkan sosialisasi anak-anak tuna 

grahita dan sesuai dengan standar yang tepat. 

1.1.2.2 Kepentingan Mendesak (Urgency) 

Kualitas sekolah dasar luar biasa ini adalah kepentingan 

mendesak yang berguna untuk membina anak-anak penyandang tuna 

grahita sejak dini yang masih memiliki potensi untuk berkembang dan 

melakukan aktivitas seperti anak-anak normal biasanya. Mereka sangat 

kesulitan berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. 

Namun hal ini kurang mendapat perhatian khusus oleh masyarakat dan 

membiarkannya begitu saja. Sekolah dasar luar biasa di Semarang yang 

sudah ada selama ini kurang menampakkan kualitas, fasilitas khusus yang 

lengkap dan perhatian dari kalangan masyarakat. 

1.1.2.3 Kebutuhan (Needs) 

Menciptakan kompleks bangunan yang bisa memenuhi kebutuhan 

anak-anak berkebutuhan khusus yang terus ada pada tiap tahunnya, 

khususnya pada anak-anak tuna grahita. Kebutuhan ini meliputi suasana 

sekolah dasar luar biasa yang mempengaruhi perilaku, tatanan ruang dan 

fungsi fasilitas-fasilitas yang mendukung sekolah dasar luar biasa.  
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1.1.2.4 Keterkaitan (Relevancy) 

Melihat kebutuhan dan permasalahan yang ada, ruang-ruang, 

bentuk, warna, suasana bangunan dan sistem kurikulum sekolah luar biasa 

perlu disiapkan, dipelajari dengan matang sehingga peran sekolah luar 

biasa dapat berpengaruh baik dan membina anak-anak tuna grahita lebih 

maju. Dalam segi arsitektural, desain kompleks bangunan ini harus bisa 

relevan terhadap keadaan setempat yang nyata dan bisa membuat anak-

anak tuna grahita beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang baik 

dan benar. 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1  Tujuan Pembahasan 

Sekolah dasar luar biasa bagian C di Semarang ini, memiliki 

beberapa tujuan yang berhubungan dengan kelanjutan proses desain dari 

pembahasan landasan teori dan program projek akhir arsitektur: 

 Sebagai landasan maupun pedoman pemrograman dasar/pokok dalam 

membuat desain projek sekolah dasar luar biasa bagian C di Semarang 

 Menciptakan program desain bangunan yang sesuai dengan perilaku 

anak-anak SD tunagrahita. 

 Mampu memahami, mengerti karakteristik anak-anak SD tunagrahita 

yang berpengaruh terhadap desain bangunan sekolah dasar luar biasa 

bagian C di Semarang. 
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1.2.2  Sasaran Pembahasan 

Agar tujuan-tujuan dari pembahasan projek Sekolah Dasar Luar 

Biasa Bagian C dapat tercapai, maka sasaran pembahasan yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

 Mendapat pegetahuan tentang ruang khusus yang dibutuhkan oleh 

anak-anak tunagrahita. 

 Menciptakan pedoman suasana, safety yang tepat pada ruang-ruang 

sekolah dasar luar biasa bagian C di Semarang.  

 Memahami teknologi perabot dalam ruang-ruang yang sesuai dengan 

anak-anak tunagrahita. 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan pada proyek Sekolah Dasar Luar Biasa 

Bagian C di Semarang, adalah dalam meningkatkan kualitas Sekolah Dasar 

Luar Biasa untuk anak tuna grahita Semarang dengan menata ruang dalam 

dan ruang luar yang sesuai dan mendukung perkembangan perilaku anak 

tuna grahita agar dapat mandiri dan dapat beradaptasi dalam lingkungan 

masyarakat. 
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Diagram 1. Lingkup Pembahasan Arsitektural Kompleks SDLB C 
Semarang 

Sumber: Analisis Pribadi 
 

1.4 Metoda Pembahasan 

1.4.1 Metoda pengumpulan data 

Data yang digunakan untuk menunjang penelitian projek ini 

dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. 

a. Data primer 

Merupakan data pokok berupa informasi mengenai aspek penting 

dari pembahasan penelitian yang diperoleh dengan cara: 

 Survey langsung ke projek sejenis, yaitu melihat kondisi dan 

aktivitas user maupun owner di SLB C YPAC Semarang, SLB C 

Dharma Mulia Semarang, SLB Negeri Semarang dan SLB C 

Dharma Rena Ring Putra II Yogyakarta. 

Fungsi Pelaku, Perilaku, 

Aktivitas Permasalahan: 

Ruang khusus 

tuna grahita bina 

diri yang kurang 

kualitas dan 

kurang adanya 

fasilitas yang 

terintegrasi 

langsung dengan 

lingkungan 

masyarakat 

Pemecahan Masalah (Solusi) 

Desain 

Penataan ruang 

(Environment-based 

Learning) 

 

Material 

Bentuk 

dan 

Fasad 
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 Mengamati dan mengambil foto-foto di dalam kompleks bangunan 

SLB C terutama bagian SD dan lingkungan sekitarnya untuk 

mendapatkan potensi maupun permasalahannya. 

 Wawancara dengan narasumber dari pemangku kepentingan yang 

berkaitan dengan pendidikan dan sekolah anak berkebutuhan 

khusus tuna grahita yaitu guru – guru SDLB C, Kepala sekolah SLB 

C, staff SLB C, anak-anak SDLB C dan sebagainya. 

 Semi Live in dan mengikuti segala aktivitas bersama user (anak-

anak tuna grahita, orang tua anak, guru, kepala sekolah dan semua 

staff SLB C) dan owner (yayasan). 

b. Data sekunder 

Merupakan data penunjang yang didapat dari studi literatur dari 

buku, jurnal, standar dan peraturan pemerintah terkait dengan SLB 

yang sudah dipublikasikan untuk mendukung dalam penyusunan 

analisa dan pembahasan masalah. Selain itu data tambahan dari artikel 

di internet dapat ditambahkan sejauh disertai sumber kutipan yang 

benar.  

1.4.2 Metoda Penyusunan dan Analisa 

Penyusunan data dan analisa yang direncanakan dengan topik 

SDLB Bagian C ini menggunakan metode induktif yaitu membandingkan 

data primer berupa hasil survey dan wawancara dengan data sekunder 

berupa studi literatur yang telah disebutkan diatas sehingga diharapkan 



8 
 

dapat ditarik kesimpulan yang tidak meleset dari kerangka judul yang 

diajukan. 

 

Diagram 2. Metoda penyusunan dan analisa 
Sumber: Analisis pribadi 

 

1.4.3 Metoda Pemrograman 

Untuk menyusun pemrograman dibutuhkan langkah-langkah 

penyusunan yang baik dan benar, karena pemograman berfungsi sebagai 

data, teori dan analisis dari keterkaitan antara teori dan data untuk panduan 

dalam membuat tahap selanjutnya yaitu desain.  

Proses awal dalam membuat progam adalah mengetahui dan 

mengerti latar belakang topik, kemudian menentukan judul yang akan 

dibahas. Setelah topik ditentukan, maka fungsi dari bangunan yang akan di 

bangun dapat dimengerti, lalu dengan mengetahui fungsi dari bangunan 
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maka juga mengetahui pelaku dan aktivitas yang akan terjadi di dalam 

bangunan maupun lingkungan sekitarnya.  

Setiap pelaku / pemangku kepentingan di dalam bangunan 

maupun di sekitar bangunan mempunyai kegiatan yang unik dan berbeda 

– beda, sehingga perlu adanya studi aktivitas dan perilaku untuk 

mendapatkan jenis ruang, luas ruang, dan sirkulasi untuk kegiatan di 

dalamnya. Luas ruang nanti akan berguna untuk proses pembuatan 

besaran ruang, detail dan peletakan perabot. 

Kemudian perbedaan fungsi tiap ruang dikelompokkan menurut 

sifat dan jenis ruang yang berfungsi untuk memenuhi kinerja bangunan. 

Setelah menentukan kelompok ruang berdasarkan sifat dan jenisnya, 

kelompok ruang tersebut disusun berdasarkan pola dan hubungan ruang 

dengan mengatur alur serta letak jauh atau dekatnya hubungan satu ruang 

dengan yang lainnya. 

 

 

 
Diagram 3. Metoda Pemrograman 

Sumber: Analisis Pribadi 

Aktivitas, 

Perilaku 

dan Pelaku 
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1.4.4 Metoda Perancangan Arsitektur 

Tahap perancangan dalam Arsitektur dimulai dari respon Problem 

Statement kemudian berlanjut ke Siteplanning, Schematic Design dan 

Design Development. Siteplanning merupakan proses menemukan dan 

menganalisis permasalahan - permasalaan di lokasi seperti akses menuju 

lokasi, pencahayaan, kebisingan, arah angin, vegetasi, view to site, view 

from site, dan sebagainya. Permasalahan – permasalahan yang ada juga 

di sertakan dengan penyelesaian masalah tapak berupa data – analisis - 

respon. Solusi tapak masing-masing masalah kemudian digabungkan dan 

menghasilkan zoning makro. Pada lingkup bangunan membahas tentang 

sifat, hubungan kegiatan, hubungan ruang, perilaku, pencapaian dan 

sirkulasi secara indoor dan outdoor. Hasil dari proses rancangan skematik 

lingkup bangunan menghasilkan zoning mikro. Kemudian semua data, 

analisis, zoning dirangkum dalam program tapak dan menghasilkan 

Siteplan.  

Setelah menentukan letak massa yang tepat di dalam tapak dan 

terbentuk Siteplan, tahap selanjutnya adalah membuat Schematic Design 

yaitu berisi konsep bangunan yang didukung oleh parti, order, style, 

struktur, geometri  dan proses deduksi-induksi. Setelah proses Schematic 

Design, selanjutnya adalah Design Development yaitu pembuatan berkas 

produk gambar kerja desain, animasi dan perhitungan RAB. 



11 
 

 

Diagram 4. Metoda Perancangan Arsitektur 
Sumber: Analisis Pribadi 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

1.5.1  Bab I. Pendahuluan  

Berisi uraian tentang latar belakang projek dan pengenalan 

terhadap projek yang dipilih. Uraian ini dijabarkan melalui beberapa subbab 

yang meliputi: gagasan awal dan alasan pemilihan judul, tujuan dan 

sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metoda pembahasan dan 

sistematika pembahasan yang dipakai dalam projek ini. 

1.5.2 Bab II. Tinjauan Projek  

Berisi tentang tinjauan umum yang membahas gambaran umum 

yang menjurus dan berpengaruh pada proyek ini, meliputi latar belakang, 

perkembangan, trend dan sasaran yang akan dicapai. Kemudian tinjuan 
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khusus yang meliputi teknis arsitektur mengenai aspek-aspek yang menjadi 

kebutuhan dari projek dan segala hal non-arsitektural yang terkait dengan 

projek, meliputi terminologi, kegiatan, spesifikasi dan persyaratan desain, 

studi arsitektural, bangunan, lingkungan, deskripsi konteks lokasi, studi 

projek sejenis. Bab ini diakhiri dengan kesimpulan batasan dan anggapan 

dari projek. 

1.5.3 Bab III. Analisa Pendekatan Program Arsitektur  

Bab ini berisi studi literatur bahan pertimbangan, pendekatan dan 

alternatif yang akan dibahas dalam projek ini dan hal ini akan dikonfirmasi 

pada bab IV (program arsitektur). 

Dalam bab ini, terdapat 3 analisis pendekatan, yaitu studi 

pendekatan literature yang berkaitan dengan:  

• Konteks Arsitektural  

Studi aktivitas dan studi fasilitas 

 

• Konteks Sistem bangunan  

Studi sistem struktur dan enclosure, studi sistem utilitas dan studi 

pemanfaatan teknologi. 

• Konteks Lingkungan  

Pemenuhan persyaratan desain lingkungan berupa analisis pemilihan 

lokasi 

1.5.4 Bab IV. Program Arsitektur  

Bab ini berisi program yang sudah akurat dan akan digunakan 

sebagai patokan dasar pada proses perancangan desain arsitektur projek 
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yang dibahas, mengenai konsep program, tujuan perancangan, 

persyaratan perancangan dan program arsitektur (program kegiatan, 

program sistem struktur, program sistem utilitas). 

1.5.5 Bab V. Kajian Teori  

Bab ini berisi tentang kajian teori penekan desain / tema desain 

yang memberi warna hasil perancangan arsitektur bersifat subyektif. 

Kemudian juga mengenai kajian teori yang membahas permasalahan 

pokok yang diangkat dalam projek ini. 

1.5.6 Daftar Pustaka 

Berisi tentang sumber-sumber data dan referensi yang digunakan, 

baik yang bersifat kepustakaan (artikel ilmiah, buku, peraturan) ataupun 

elektronik (internet, berita, ebook). Meliputi daftar pustaka, daftar gambar, 

daftar tabel dan daftar bagan/diagram    

1.5.7  Lampiran 

Kumpulan data-data, bukti visual seperti gambar, bagan, grafik 

yang mendukung penjelasan yang berkaitan dengan projek Sekolah Dasar 

Luar Biasa Bagian C. 

 

 

 

 

 


