
BASI 
PENDAHULUAN 

1.1 lATAR BElAKANG PROYEK 

Strategi perencanaan "Sekolah Luar Biasa" adalah perancangan sesuai 

standar pendidikan dimana bangunan memiliki pengaruh yang mendidik untuk 

penderita tunarungu. Dan pendekatan yang ditempuh merupakan produk 

perancangan baru atau merupakan bangunan baru di Kota Wonosobo sebab 

sekolah ini ditujukan untuk kaum tuna rungu yang dilengkapi dengan fasilitas 

pendukung pembelajaran yang lebih lengkap dari pada bangunan sebelumnya. 

Sekolah ini nantinya akan berada di bawah kelembagaan Dinas P dan K 

sehingga pendekatan perancangan bangunan harus pula sesuai kriteria standart 

dinas pendidikan. 

Keberadaan sekolah SLB di Jawa Tengah yang saat ini ada dan terbaik 

hanya ada di Wonosobo. Dengan besar dan fasilitas serta standar yang ada 

dirasa kurang memenuhi. Karena perkembangan jaman yang maju saat ini maka 

diperlukan SLB/B yang lebih baik. 

Dari keadaan ini maka di buat lagi sekolahan yang baru, yang nantinya 

mempunyai standar yang lebih baik dan setara dengan sekolah umum. 

Dengan kondisi Wonosobo yang terletak daerah pegununganl perbukitan 

yang relatif sejuk sangat mendukung untuk belajar. Di Wonosobo juga sudah ada 

jaringan yang baik untuk mendukung teknologi yang nantinya ada dalam 

sekolahan. Sehingga proyek SLB di Wonosobo sangat dimungkinkan dan relevan. 

Banyaknya penyandang cacat tunarungu di Jawa Tengah yang sebenarnya 

berbakat tetapi tidak didukung dengan pendidikan dan fasilitas yang mencukupi 
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dan mendukung. Dengan adanya sekolah luar biasa ini, perkembangan 

kemampuan penderita tuna rungu di Jawa Tengah semakin meningkat dan 

berguna kearah yang lebih baik lagi, begitu pula fasilitas dan sarana - prasarana 

yang ada dapat mendukung dalam meningkatkan kemampuan dan bakat 

penyandang cacat tunarungu khususnya di Jawa Tengah. 

1.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN 

Tujuan: 

\II Memberi sebuah referensi, kepada para perancang/ Arsitek mengenai 

sebuah Sekolah Luar Biasa Khusus untuk tunarungu, yang mendekati 

Ideal. 

IJ Memberi gambaran mengenai ciri - ciri penderita tunarungu. 

• Memberi informasi mengenai standart dan hal - hal yang diperlukan oleh 

penderita tunarungu di ruang publik ,yang berfungsi untuk memudahkan 

aksesibilitas dan sirkulasi bagi penderita tunarungu 

Sasaran: 

IJ Pembangunan di Indonesia, tidak hanya fokus pada bangunan komersial 

saja, tetapi juga pada pembangunan bangunan pendidikan , baik bagi 

anak normal maupun anak yang ,memiliki kekurangan fisik. 

• Arsitek Indonesia sadar, kalau masyarakat Indonesia tidak 100% terdiri 

dari orang normal, sehingga fasilitas pendidikan yang berstandar tinggi 

dan secara arsitektur mendukung bagi perkembangan orang cacat juga 

perlu diperhatikan. 
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1.3 lINGKUP PEMBAHASAN 

(,} Lingkup pembahasan pad a perancangan Sekolah Luar Biasa untuk Luar 

Biasa ini antara lain: 

Oeskripsi proyek, baik secara umum maupun khusus dari Sekolah Luar Biasa 

untuk Tuna Rungu 

e Studi proyek sejenis yang sesuai dengan judul proyek 

e Studi kelayakan lokasi yang akan digunakan sebagai penempatan lokasi 

bangunan di kota wonosobo , hingga ke kriteria. 

8 Analisa program - program ruang arsitektural, analisa konteks lingkungan 

dan analisa aspek bangunan ( pendekatan - pendekatan bangunan) yang 

berkait dengan fungsi dan fasilitas pada proyek. 

• Program arsitektural yang berkaitan dengan fungsi bangunan yang akan 

dirancangan (Redesain). 

e Tinjauan tentang program aresitektur proyek yang meliputi landasan 

konseptual program hingga ke faktor penentu perancangan . 

• Tinjauan kaji teori dalam kaitannya dengan permasalahan dominan dan 

penekanan desain digunakan. 

1.4 METODA PEMBAHASAN 

Secara garis besar, metoda pembahasan yang akan digunakan sebagai 

berikut: 
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Latar Belakang 

AnaUsa 
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• Observasi, meliputi: ~ 
Wawancara :; · Dokumentasi : • 

Studi Literatur · " · · · '~~~z~e~~~ »~ ~»~~~~Q»~w»~n~~Q#~~~~e~~~~ 
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Sintesis 
· · • 
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· • · · · " · " 

Kesimpulan program 
perancanaan & perancangan · ~~ ~azu~~~~ ~~uzn . ~~R~~&~~~R ~ ~.~~~~a~~u ~ ~~~~ 

e Deskriptif 

Menceritakan latar belakang, gagasan awal, dan gambaran mengenai 

proyek. 

Pengumpulan data 

Data dikumpulkan dengan cara : 

Tinjauan Proyek sejenis, 

Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap 

proyek sejenis, biasanya berhubungan dengan pengukuran, 

dokumentasi dan hasilnya berupa hasil nyata yang dapat dilihat secara 

langsung, pad a study kasus dan / atau study banding dilapangan. 

Wawancara, yaitu metode mengumpulkan data dari informasi melalui 

wawancara dengan ahli atau pihak yang terkait ( pengelola SLB, atau 

pengguna). 

Hasil, berupa data baik tertulis maupun tak tertulis, dan foto . 

Studi litelatur, 
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Mengumpulkan dan mempelajari data dan teori yang berkaitan dengan 

tema pembahasan, melalui buku, laporan penelitian yang sudah ada, 

internet,dan media tertulis yang lain. Cara ini dilakukan untuk 

memperoleh kajian teori mengenai segala hal yang berhubungan 

dengan perancangan SLB Khusus untuk tunarungu. 

Survey lapangan 

mencari data, foto-foto, gam bar dan wawancara ke sekolah lama di 

Wonosobo 

Internet 

mencari data (media elektronik) tentang proyek sejenis dan data-data 

lainnya yang menunjang isi proyek PAA. 

Wawancara 

mengumpulkan data secara lisan (oral;verbal) dari pelaku dan 

pengelola sekolah luar biasa di Wonosobo . 

• Analisa 

Melakukan studi spesifikasi proyek yang meliputi kebutuhan dan 

persyaratan ruangnya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang ada. 

Melakukan studi untuk pembagian zona-zona berdasarakan kelompok 

aktivitas beserta sistem sirkulasi dan peletakkan aksesibilitas 

Sintesisa 

Menggambarkan sistem zoning, serta peletakkan titik-titik aksesibiltas 

serta sistem sirkulasinya. 

Mencari penekanan desain serta permasalahan dominan pada kasus 

proyek ini. 
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