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KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian Teori Penekanan Desain 

5.1.1. Sejarah Arsitektur Minimalis 

1923, Ludwig Mies van der Rohe seorang arsitek 

terkenal dari Jerman mengatakan sebuah teori "Less is more" 

yang menjadi awal munculnya arsitektur modern. Teori 

tersebut sebagai wujud kejenuhan terhadap ornamenisme dari 

gaya arsitektur sebelumnya atau disebut arsitektur pra-

modern, seperti gaya klasik dan era Gothic. 

Ludwig Mies van der Rohe berusaha menuju gaya 

arsitektur dengan kerangka struktural sederhana dan 

berimbang terhadap ruang terbuka bebas mengalir. Mies 

menganggap bangunannya merupakan arsitektur "kulit dan 

tulang" yang kemudian beliau menjadikan teori "Less is more" 

sebagai pendekatan rasional dari pemikirannya. Selain Mies, 

juga terdapat dua tokoh yang menjadi perintis arsitektur 

modern, yaitu Walter Grobius dan Le Corbusier. 

Arsitektur modern mengutamakan kesederhanaan dan 

kejelasan. Salah satu ciri dari bangunan berarsitektur modern 

ini adalah penggunaan baja dan kaca. Perwujudan arsitektur 
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modern oleh Mies diwujudkan pada salah satu karyanya, 

Farnsworth House yang terletak di Illinois, Chicago. Dalam 

karya ini, Mies mengeksplorasi hubungan antara manusia, 

bangunan/tempat tinggal, dan alam. 

Terlihat pada gambar, kerangka menggunakan baja 

dilapis cat putih, semua dinding merupakan kaca, bentuk 

bangunan maupun ruang yang sederhana, membiarkan alam 

dan cahaya menyelimuti interior. Tak adanya dinding masif 

yang menyelimuti bangunan, menjadikan seakan bangunan 

menyatu dengan alam. Karya ini dianggap sebagai ikon di 

antara karya-karya lain Mies. 

Gambar ~ : ludwig Mies van deli" Roile 

Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig Mies van der Rohe. 8 

September 2010. Pukul 09.25 WIS. 
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Gambal1' 2: farnsworth House, Illinois, Chicago 

Sumber: www.e-architect.co.uklimages/jpgs/. 13 Oktober 2010. 

Puku122.12 WIB. 

Pad a perkembangannya, teori Mies tersebut 

melahirkan gaya arsitektur minimalis karena bentuk 

bangunan, pemakaian material, permainan fasade simpel, 

sederhana atau minimalis, tanpa ornamen-ornamen yang 

menjadi ciri dari arsitektur minimalis tersebut. Sampai 

sekarang, gaya ini sering dipakai dan menjadi dasar 

perancangan pada bangunan-bangunan mulai dari rumah 

bahkan sampai gedung bertingkat. 

Pemilihan gaya ini juga didukung dari perilaku 

masyarakat yang menginginkan semua serba cepat, simpel, 

instan karena tingkat persaingan yang semakin ketat diiringi 

dengan teknologi yang semakin maju. Masyarakat tidak ingin 
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repot, misalnya bila rumah berornamen, butuh waktu sendiri, 

tenaga ekstra untuk membersihkan, padahal keseharian 

sangat sibuk atau pad at. 

5.1.2. Arsitektur Tropis 

5.1.2.1. Pengertian Arsitektur Tropis 

Menurut Purwanto (2006), pengertian arsitektur 

tropis adalah: 

Arsitektur tropis adalah karya arsitektur yang . 

mampu mengatasi masalah termal dengan cara alami 

(dengan cara Passive Thermal Control) tanpa 

peralatan artifisial sedikitpun. 

Maxwell Fry and Jane Drew dalam buku 

"Tropical Architecture In The Humid Zone", 

mengatakan bahwa arsitektur tropis adalah karya seni 

manusia yang mampu memberikan respon alami 

terhadap iklim sehingga menimbulkan efek, rasa, dan 

pengalaman yang spesifik terhadap lingkungannya. 

Arsitektur tropis merupakan semua produk 

arsitektur di iklim tropis yang mampu memenuhi 

standar kenyamanan sehingga manusia betah tinggal 

di dalamnya. 
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5.1.2.2. Faktor Klimatologis Arsitektur Tropis 

Radiasi panas matahari, di negara tropis 

termasuk Indonesia, sinar matahari membawa radiasi 

yang menyebabkan panas bila masuk ke dalam 

bangunan. Maka sinar matahari perlu "disaring" dan 

diolah secara tepat agar tidak memberi dampak buruk 

bagipenghuni. 

Pada umumnya, sinar matahari yang diizinkan 

masuk ke bangunan adalah sebelah Timur sehingga 

sisi Timur bangunan diberi bukaan karena sinar 

matahari pagi baik untuk kesehatan. Itu pun sinar 

matahari Timur yang diizinkan masuk maksimal jam 

09.00 WIB karena di atas jam tersebut radiasi panas 

matahari semakin tinggi dan menyebabkan panas bila 

masuk ke dalam ruangan. Sedangkan di sisi Barat, 

umumnya menghindari adanya bukaan untuk 

menghindari terpaan langsung radiasi sinar matahari. 

Temperatur, radiasi panas matahari yang besar 

dan sepanjang tahun di iklim tropis menyebabkan 

temperatur udara menjadi tinggi. Hal ini menyebabkan 

penurunan aspek kenyamanan. Ketidaknyamanan 

akibat temperatur yang tinggi dapat ditanggulangi 
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dengan membuat pergerakan udara atau angin 

sehingga dapat menurunkan temperatur efektif yaitu 

temperatur di permukaan kulit, sampai tercapai 

keadaan yang ideal. 

Kelembaban udara, di negara tropis cukup 

tinggi yang berarti konsentrasi air dalam udara cukup 

tinggi sehingga penguapan tidak dapat berlangsung 

cepat. Dalam sehari-hari dapat dirasakan ketika kita 

berkeringat, butuh waktu lama untuk keringat tersebut 

hilang dengan sendirinya, maka timbul 

ketidaknyamanan. Untuk itu, diperlukan pergerakan 

udara untuk mengurangi kelembaban udara. 

Pergerakan udara, seperti yang sudah 

dijelaskan sebelumnya, pergerakan udara digunakan 

untuk menurunkan temperatur efektif (temperatur 

permukaan kulit) dan kelembaban udara untuk 

mencapai kenyamanan. Semakin besar pergerakan 

udara, temperatur efektif dan kelembaban udara 

semakin turun. Pergerakan udara dapat dibagi 

menjadi dua macam, yaitu alami dan buatan. 

Pergerakan udara alami misalnya adalah udara yang 

bergerak akibat perbedaan suhu dan tekanan di 

udara. Sedangkan buatan misalnya, dengan 
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.. menggunakan kipas angin yang membuat udara 

sekitar menjadi bergerak. 

Dalam perencanaan dan perancangan 

bangunan yang baik, sebaiknya juga memperhatikan 

pergerakan udara alami yang nantinya berpengaruh 

pad a orientasi bangunan. Pergerakan udara di tiap 

tapak bisa saja berbeda, tergantung pada kondisi 

tapak. Dengan pengukuran dan pendataan yang 

akurat, maka dapat merencanakan bidang lubang 

ventilasi yang tepat untuk suatu bangunan. 

Pergerakan udara alami inilah yang digunakan 

penghawaan alami dalam bangunan dengan sistem 

yang baik, yaitu sistem ventilasi silang (cross 

ventilation) . 

5.1.2.3. Faktor Bangunan 

Atap, merupakan salah satu bag ian bangunan 

yang penting karena sebagai "payung" yang meneduhi 

benda-benda di dalamnya. Berhubungan dengan iklim 

tropis yang terdapat radisasi matahari dan curah hujan 

yang cukup tinggi, atap ini mempunyai tugas sebagai 

pelindung dari radiasi panas matahari dan hujan 
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(kelembaban dan tempias). Untuk itu, atap disebut 

juga sebagai perisai atau pelindung. 

Atap yang cocok untuk daerah tropis lembab 

adalah atap miring. Atap miring ini mempunyai 

beberapa variasi bentuk, antara lain: pelana, limasan 

atau panggang- pe, joglo, dan sebagainya. Menurut 

Lippsmeier (1994), ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam perancangan atap miring, yaitu: 

Kemiringan atap 15°-30° tergantung dari bahan 

penutup atap yang dipakai. Kemiringan lebih dari 30° 

mengurangi efek hisap atap sehingga aman jika 

terdapat angin topan atau sejenisnya. 

Atap limasan melindungi dapat semua dinding, 

bidang dinding lebih sedikit, lebih hemat, memberi 

perlawanan yang lebih sedikit terhadap angin, namun 

konstruksinya lebih sulit. Sedangkan atap pelana, 

bagian dinding segitiga (sopi-sopi) tidak terlindung. 

Fungsi utama kemiringan atap adalah 

mengalirkan air hujan sebelum merembes ke bahan 

bangunan. Semakin kecil daya rembes bahan atap, 

makin kecil pula sudut kemiringan atap yang 
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dibutuhkan. Setiap bahan memiliki sudut miring 

tertentu. 
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Gambai' 3: Kriteria kemiringan amp 

Sumber: Mangunwijaya (1980;299) 
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Tritisanl sun shading, di daerah beriklim tropis, 

sinar matahari membawa panas sedangkan di sisi lain 

butuh bukaan untuk pencahayaan dan penghawaan. 

Maka, digunakan tritisan atau sun shading atau 

bidang pembuat bayangan pada bukaan untuk 

menyaring radiasi panas matahari. 

Pada rumah tradisional Indonesia biasanya 

tritisan dibuat panjang dan lebar. Pada bagian depan 
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rumah bahkan tritisan dapat dibuat sebagai teras 

untuk menerima tamu dan sebagainya. Penataan 

tersebut dapat menghindari air hujan masuk ke dalam 

bangunan dan melindungi kusen dari tempias air 

hujan sehingga lebih awet. 

GambaI' 4: Tl1'itisan paola sebualh rLJImahi 

Sumber: http://1 .bp.blogspot.com. 13 Oktober 2010. Pukul 

22.25 WIS. 

Bukaan, selain sebagai akses juga berfungsi 

sebagai pencahayaan dan penghawaan alami rumah 

tinggal. Pada iklim tropis biasanya bangunan bukaan 

berada di sisi Utara dan Selatan rumah tinggal untuk 

memasukkan terang lang it (sky light) sebagai 

pencahayaan alami. Bila bukaan di Barat dan Timur, 

maka panas matahari akan langsung masuk ke 

ruangan. Hal tersebut biasanya timbul silau (glare) 
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karena langsung menghadap matahari. Kemudian, 

bangunan memanjang dari Barat ke Timur sehingga 

bidang yang terkena panas sinar matahari langsung 

lebih sedikit. Hal ini berakibat panas yang masuk ke 

ruang lebih sedikit yang menyebabkan ruang menjadi 

lebih sejuk. 

Sistem aliran udara dalam rumah yang baik 

menggunakan sistam ventilasi silang. Sistem ini 

menggunakan sitat dari udara yang bergerak dari 

tekanan tinggi ke tekanan rendah. Pada perwujudan di 

dalam bangunan, bukaan diletakkan di dua dinding 

yang berhadapan dengan ketinggian yang berbeda. 

Pada satu sisi diberi bukaan pada dekat dengan 

lantai, di sisi seberang diberi bukaan dekat dengan 

platon. Hal tersebut akan membuat udara ding in yang 

masuk melalui bukaan di dekat lantai mendorong 

udara panas keluar melalui bukaan di dekat platon. 

Maka bangunan akan teraliri udara dingin sehingga 

bangunan tidak panas.4 

4 Paramabhakti, Donny Setiawan. 201 0. "EVALUASI PASCA HUNI RUMAH TINGGAL 
MINIMAllS TROPIS Studi Kasus Rumah Tinggal Minimalis Tropis di Semarang". 
Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata. 
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GambaI' 5: Bukaan minimal sisi 8arat-Timur 

Sumber: http://202.146.4.67/gramedialadmin/files/articie/ 

" 13 Oktober 2010. Pukul 23.26 WIS. 
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Gamiball' S: SDstem venti lasD silall1lg) 

Sumber: Mangunwijaya (1980;149) 
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5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Nilai-nilai yang diajarkan Marsudirini mencakup, 

kesederhanaan hid up, kekeluargaan dan kesetiakawanan, 

kepedulian sosial dan kerjasama, kerja keras, dan pantang 

menyerah. 

5.2.1. Interpretasi Terhadap Bangunan dan Lingkungan 

Poin kesederhanaan hidup dapat diaplikasikan pad a 

keseluruhan tampilan bangunan dengan menggunakan gaya 

arsitektur minimalis. Ornamen-ornamen yang digunakan 

hanya yang langsung berkaitan dengan konteks Yayasan 

Marsudirini ataupun lambang OSF sebagai pengelola utama. . 

GambaII' 7: lamibang OSIF "My God and My All" 
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GambaI' 8: Sebuah interior perpustakaan yang berkesal1l 

mil1limaiis 

Kekeluargaan dan kesetiakawanan dapat tercermin 

dalam penataan ruang yang menghadap/ berorientasi ke 

dalam bangunan, dan kemudian memiliki ruang yang 

digunakan secara bersama walaupun tidak dalam ketentuan 

fungsi tertentu. 

Keberadaan lobi sebagai area penerima merupakan 

satu upaya untuk meningkatkan kekeluargaan dan 

kesetiakawanan, karena dengan demikian lobi dapat 

dimanfaatkan sebagai area berkumpul pelajar saat istirahat, 

pulang sekolah, ataupun sebelum pelajaran dimulai (pelajar 

tidak hanya beraktivitas bersama di kelas maupun di kantin). 
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Gambarr 9: Contoh rruanQl berrsama padla selbuahJ asrama 

Mali'Sudirini 

Sumber: Dokumen pribadi. 

Gambaii' 110: COl1lltohlli'lUI~mQllbeli'sama padla Ii'lIJall1lQl tudh.nr aSll"ama 

Sumber: Dokumen pribadi. 
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Gambai' 11: Ruang bell'samal santai pada area hUll1Iian sustell' 

Sumber: Dokumen pribadi. 

Kepedulian sosial dan kerjasama diaplikasikan pad a 

desain perabot dimana pelajar semisal dalam kehidupan 

asrama, dapat lebih mudah saling membantu saat mencuci, 

jemur, setrika, maupun belajar, karena perabot yang langsung 

menyatu satu sama lain atau dalam 1 ruang bersama. 

Gambaii' 12: Area cueD bersama 

Sumber: Dokumen pribadi. 
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Gambar 13: Ruang jemur bersama 

Sumber: Dokumen pribadi. 

Gambal1' 14: Ruang belajall' bersama 

Sumber: Dokumen pribadi. 

I' 

GambaII' ~ 5: RUlall"8g loll<er bersama 

Sumber: Dokumen pribadi. 

... 
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Selain itu, berkaitan dengan lingkungan sekitar, 

pembangunan pada tapak harus semaksimum mungkin 

memanfaatkan potensi sekitar yang ada (view, kontur, jalan 

yang tersedia), memperhatikan bangunan lain yang sudah 

ada, terutama pada lahan Marsudirini (hubungan dengan 

gedung PG-TK dan SD, visualisasi bangunan yang serasi), 

serta memperkirakan perkembangan pembangunan 

lingkungan sekitar, terutama pada lahan Marsudirini juga 

(susteran, kapel, SMP). 

Kerja keras dan pantang menyerah diapresiasikan 

menyatu pad a desain eksterior maupun interior yang 

menimbulkan kesan kuat dan garis yang terhubung tidak 

terputus-putus. Hal ini tidak pasti selalu berupa masifl blok, 

wujud pencahayaan dari penataan lighting dapat menjadi 

alternatif untuk sekaligus memberikan efek pencahayaan pad a 

visualisasi bang un an. 
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Gambar 15: Pell1cahiayaall1l buatan sedlerihall1a paella selasali' 

tertutlUllP 

Oesain kelas juga harus mendukung semangat belajar 

para murid. Salah satu pengganggu konsentrasi sa at 

pelajaran di kelas adalah pemandangan dari luar jendela, 

namun keperluan jendela untuk mengoptimumkan 

pencahayaan alami dan terkadang penghawaan alami juga 

perlu diperhatikan. Oalam hal ini, penggunaan POLe smart 

window untuk jendela pada ruang kelas merupakan salah satu 

solusi meminimalkan gangguan 'view' dari luar kelas yang 

mempengaruhi konsentrasi pembelajaran. 
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5.2.2. Warna 

Warna bangunan secara keseluruhan harus dapat 

mencerminkan kesederhanaan, simbol Marsudirini pada 

sekolah, dan simbol OSF untuk asrama dan hunian suster. 

Untuk gedung SMA, warna yang pilih harus merupakan 

warna dari simbol Marsudirini. Hal ini untuk memperkuat 

kesan akan citra yayasan yang ditimbulkan. Warna putih yang 

dominan dapat mencerminkan kesederhanaan dan kesucian, 

dipadukan dengan warna biru dan kuning sebagai aksentuasi 

tertentu, serta sedikit merah muda dan hijau. 

Warna kuning dan biru yang digunakan sama dengan 

warna kuning dan biru gedung PG-TK dan SO. Selain karena 

warna biru dan kuning tersebut sudah sesuai dengan simbol 

Marsudirini, hal ini juga sebagai salah satu upaya 

menyerasikan hubungan visual bangunan. 

Perbedaan dominan warna putih yang direncanakan, 

dengan warna gedung PG-TK dan SO juga dapat diasumsikan 

sebagai pertumbuhan tingkat kedewasaan pelajar. 

Sedangkan gedung asrama dan hunian suster juga 

harus dapat menunjukkan kesederhanaan dengan warna 

dominan coklat yang merupakan simbol dari kepengurusan 

OSF. Kesederhanaan dengan warna coklat ini diwujudkan 
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dengan pemilihan gradasi yang menyesuaikan dengan 

bangunan lain, dalam arti tidak coklat gelap. Warna muda 

cenderung mengesankan penerimaan. 

Warna gedung asrama dan hun ian suster tidak dengan 

putih juga untuk menunjukkan perbedaan fungsi dan 

memberikan suasana yang berbeda antara sekolah dan 

asrama bagi pelajar yang juga menghuni asrama. 
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