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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1  Kajian Teori Penekanan / Tema Desain 

Tema desain yang dipilih untuk proyek Sekolah Dasar Luar Biasa 

Bagian C di Semarang adalah Arsitektur Psikologi. Latar belakang 

pemilihan tema ini adalah karena unsur psikologi ini selalu berpegaruh 

terhadap perilaku anak-anak tuna grahita 

Arsitektur psikologi yang berhubungan dengan perilaku, pada 

dasarnya terdapat 2 poin utama yaitu ruang personal dan teritori. Ruang 

personal adalah ruang nyaman untuk individu dalam berinteraksi dengan 

orang lain. Masing-masing orang memiliki ruang personalnya sendiri-sendiri 

yang diibaratkan dalam gelembung-gelembung yang selalu membesar dan 

mengecil tergantung dari aktivitas dan interpersonalnya. Sedangkan teritori 

adalah space / ruang yang dikuasai, dibatasi dan ditempati oleh individu 

maupun sekelompok orang. Teritori akan bertahan lama dalam lingkungan 

bila membuat batas teritorinya dengan jelas 

Studi Preseden 

Penataan Layout Sekolah 

Keberadaan anak tuna grahita yang seringkali tidak perhatikan 

dengan baik dalam hal kenyamanan dan desain bangunan kurang 

memanusiakan manusia 
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Heathfield Primary School 

Penataan layout pada sekolah SD ini adalah penataan layout yang 

cenderung linear dimana anak-anak akan mengikuti pola dari sekolah ini 

yaitu memanfaatkan koridor – koridor linear sekolah yang saling terhubung 

sebagai tempat sosialisasi dan sirkulasi. 

 

Gambar 57. Foto ruang, bangunan dan denah Heathfield Primary School 
Sumber: https://www.archdaily.com/274359/heathfield-primary-school-

holmes-miller-architect 

 

Gambar 58. Analisis ruang linear koridor pada sekolah dasar 
 Sumber: Analisis pribadi 
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Fuji Kindergarten 

Projek TK di Jepang ini memiliki penataan layout ruang yang 

cenderung memusat ke tengah (sentrifugal) dengan bentuk ovalnya. 

Dengan penataan layout ruang yang melengkung ke arah dalam maka 

psikologi anak-anak TK akan berperilaku menyesuaikan pola bentuk 

sekolah seperti mengitari dan bermain mengelilingi sekolah, banyak 

melakukan aktivitas sosialisasi dan kumpul di tengah sekolah karena 

bentuk sekolah yang mengarahkan anak-anak TK ke tengah sekolah. 

 

Gambar 59. Foto eyebird bangunan Fuji Kindergarten 
Sumber: https://www.archdaily.com/880027/tezuka-architects-fuji-

kindergarten-wins-2017-moriyama-raic-international-prize 
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Gambar 60. Arah dan bentuk yang melingkar dan memusat pada aktivitas 
TK 

Sumber: Analisis pribadi 
 

Greenschool, Bali 

Projek Sekolah berbasis green di Bali ini memiliki penataan layout 

bangunan yang berpencar-pencar dipisahkan sesuai fungsinya serta selalu 

cenderung terbuka ke alam. Dengan konsep ini, perilaku anak-anak sekolah 

akan selalu aktif untuk mencari sesuatu dan banyak berinteraksi terhadap 

alam yaitu di luar kelas. Anak-anak SD cenderung lebih banyak berpencar, 

jalan-jalan untuk menikmati dan belajar di lingkungan alam sekitarnya 

secara nyata 
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Gambar 61. Bangunan Greenschool Bali 
Sumber: http://ibuku.com/portfolio/campus/ 

 

 

Gambar 62. Bangunan Greenschool Bali 
Sumber: http://ibuku.com/portfolio/campus/ 
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Penerapan Teori Tema Desain Arsitektur Psikologi 

Dalam penerapan arsitektur psikologi yang perlu diantaranya: 

 Penggunaan material dan desain perabot, ketinggian bangunan yang 

sesuai dengan perilaku dan antropometri anak-anak tunagrahita. 

 Mengadopsi bentuk fasad bangunan yang menarik, berwarna dan 

menimbulkan citra arsitektural yang positif. 

 Mengadopsi bentuk tatanan layout bangunan yang cenderung 

sentrifugal, mempunyai titik kumpul dalam sekolah sehingga anak-anak 

tuna grahita dalam bersosialisasi dengan mudah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 31. Layout SDLB Sentrifugal Tema Desain Psikologi 
Sumber: Analisis pribadi 
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5.2  Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan yang diangkat adalah fasilitas –fasilitas 

dalam SDLB C yang dapat meningkatkan sosialisasi dan kemandirian anak-

anak tunagrahita seperti fasilitas bina mandiri, gardening dan lain-lain. 

Studi Preseden 

Fuji Kindergarten, Jepang 

Proses pembelajaran dan aktivitas TK di Jepang ini memiliki 

fasilitas dan aktivitas yang tidak monoton hanya di kelas, melainkan banyak 

bermain, interaksi sosialisasi dan olahraga karena adanya desain yang 

menyatu dan terbuka 

 

Gambar 63. Suasana Anak-anak bermain 
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Sumber: archdaily.com 
 

Proses pembelajaran dan aktivitas TK di Jepang ini memiliki 

fasilitas dan aktivitas yang tidak monoton hanya di kelas, melainkan banyak 

bermain, interaksi sosialisasi dan olahraga karena adanya desain yang 

menyatu dan terbuka. 

Greenschool, Bali 

Proses pembelajaran dan aktivitas TK di Jepang ini memiliki 

fasilitas dan aktivitas yang tidak monoton hanya di kelas, melainkan banyak 

bermain, interaksi sosialisasi dan olahraga karena adanya desain yang 

menyatu dan terbuka 
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Gambar 64. Aktivitas luar anak-anak 
Sumber: archdaily.com/IBUKU 

 

Pembelajaran dan sosialisasi Sekolah berbasis green di Bali ini 

memiliki hal-hal unik yaitu dari penataan kelas yang natural, menyatu 

dengan alam, terbuka dan juga program-program kegiatan anak yang 

kreatif dan aktif seperti menari, gardening, ketrampilan membuat sepeda 

dan masih banyak lagi. 

Penerapan Teori Permasalahan Dominan  

Dalam penerapan Teori Permasalahan dominan tentang Fasilitas 

- fasilitas yang meningkatkan sosialisasi anak-anak tuna grahita yang perlu 

diantaranya: 

 Memaksimalkan fungsi bina mandiri dan lingkungan mikro yang adaptif 

bagi anak-anak tunagrahita supaya mereka dapat berkembang maju dan 

mandiiri 
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 Mengadopsi dan menyesuaikan program-program kegiatan luar kelas 

yang kreatif dan aktif serta kolaborasi dengan kurikulum pendidikan 

standar Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


