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BAB IV 
PERNYATAAN MASALAH DESAIN 

4.1. Kajian Komprehensif 
 

4.1.1. Potensi  
Tapak berada di Jalan Kaswari Lokasi tapak berdekatan dengan perumahan 

penduduk, balai desa, kantor kecamatan, jalan raya solo - yogyakarta, stasiun, 

sekolah, pasar,kantor PDAM dan PLN regional Delanggu dan rumah sakit. Keadaan 

tapak merupakan lahan sawah yang masih kurang vegetasi.Lampu jalan, jaringan 

listrik dan drainase sudah tersedia. 

View tidak terlepas dari pemandangan lingkungan sekitar. Pada Desa Gatak air 

berasal dari PDAM. Tapak termasuk tidak berkontur sehingga memudahan 

pengelolaan tapak.  

Terbatasnya fasilitas pendidikan di Desa Gatak, masyarakat tidak dapat 

melanjutkan ke taraf pendidikan yang lebih layak selain itu masyarakat tidak dapat 

merasakan pekerjaan yang layak. masyarakat Desa Gatak bermata pencaharian 

dari pertanian, peternakan dan perdagangan. (Sumber : Survey Lokasi) 

4.1.2. Kendala 

1. Kurangnya Vegetasi pada tapak sehingga perlu penambahan vegetasi pada tapak 

untuk meredam panas  

2. Tapak berada pada pertigaan jalan antar desa sehingga akan memberi 

kemacetan dan polusi pada bangunan 

3. Tanah pada tapak tanah yang lembek sehingga perlu pondasi yang cocok untuk 

bangunan  (Sumber : Survey Lokasi) 

4.2. Pernyataan Isu 

1. Hemat Energi 

Penataan bangunan dan persyaratan ruang yang dapat mengoptimalkan 

pencahayaan dan penghawaan alami. Sehingga bangunan dapat menyatu bersama 

dengan lingkungan sekitar. Bangunan ini masih menggunakan pencahayaan dan 
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penghawaan buatan tapi lebih dominan ke pencahayaan dan penghawaan alami 

untuk menghemat energi. Dengan memanfaatkan penghawaan dan pencahayaan 

alami dapat membantu pertumbuhan tanaman dengan baik 

2. Tampilan 

Pada segi tampilan bangunan yang berada di pedesaan agar menyatu 

dengan lingkungan sekitar material yang di gunakan pada Sekolah Menengah 

Kejuruan Pertanian ini menggunakan material alami seperti bambu, kayu, rotan , 

batu alam dan sebagainya. 

4.3. Analisa Komprehensif  

4.3.1 Analisa Pelaku teradap Bangunan di sekitar 

Dalam membangun, manusia menciptakan perlawanan yaitu dalam dan luar, 

massa dan isi, pemusatan dan pengasingan. Manusia hanya mampu menerima 

aturan masyarakat (adat istiadat) jika ia juga mampu menolaknya. Jika hal itu tidak 

mungkin maka manusia menderita karena aturan tersebut dan membangun agresi. 

Meskipun demikian manusia dapat melakukan aktivitas pada suhu lingkungan yang 

berbeda   Manusia dapat menciptakan suatu simbiosis anatara masa sosial yang 

padat dan yang tersebar 

Sedangkan tanaman untuk tumbuh dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya 

seperti cahaya matahari dan suhu. Bangunan ini memanfaatkan pencahayaan dan 

penghawaan alami.   

4.3.2 Analisa Bangunan terhadap Lingkungan 
 

Fungsi bangunan ini merupakan bangunan pendidikan pada ilmu pertanian. 

Sebagai bentuk respon pemecahan permasalahan pada desain Sekolah Menengah 

Kejuruan Pertanian maka bentuk pola tata ruang dan bentuk bangunan akan 

memberikan cerita pencahayaan dan penghawaan alami dengan melewati ruang 

terbuka. Maka bangunan menjadi panas untuk itu perlu penambahan vegetasi dan 
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roof garden untuk meredam panas yang ada pada bangunan sehingga peserta didik 

tetap bisa melanjutkan proses belajar mengajar dengan nyaman. 

4.4 . Pernyataan Masalah Desain 

Maka dapat di jabarkan yang di bahas pada projek ini yaitu : 

1. Bagaimana pelingkup sekolah menengah kejuruan pertanian yang dapat 

mengekspresikan ekologi ? 

2. Bagaimana tata ruang dan bentuk sekolah menengah kejuruan yang dapat 

menghemat energi dengan memanfaatkan lingkungan  ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


