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BAB  V 
Kajian Teoritik 

5.1. Tinjauan tentang Sekolah Menengah Kejuruan 

5.1.1. Pengertian Sekolah Menengah Kejuruan 

Menurut Rupert Evans (1978), pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem 

pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu 

kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan 

lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15, pendidikan 

kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik 

terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan terdiri dari 

Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.  

(Sumber :Damarjati, Taufiq. 2016. Konsep Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan. Direktorat 

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Diakses dari 

https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1869/konsep-pembelajaran-di-sekolah-menengah-kejuruan) 

 

5.1.2. Karakteristik Pendidikan Kejuruan (Djojonegoro, 1998) sebagai berikut : 

1. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan diarahkan dan dipersiapkan untuk 

memasuki dunia kerja 

2. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan berdasarkan kebutuhan akan dunia 

kerja 

3. Pada pendidikan  Sekolah Menengah Kejuruan mendidik para siswa untuk 

menguasai pengetahuan, keterampilan, dan nilai – nilai dalam dunia kerja 

4. Penilaian terhadap siswa berdasarkan kesuksesan siswa dalam dunia kerja 

5. Sekolah Menengah Kejuruan memiliki hubungan erat terhadap dunia kerja 

6. Sekolah Menengah Kejuruan dapat mersepon dan mengantisipasi kepada 

kemajuan teknologi 

7. Sekolah Menengah Kejuruan di tekankan pada teori dan praktek  

8. Pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktik  

https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1869/konsep-pembelajaran-di-sekolah-menengah-kejuruan
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9. Sekolah Menengah Kejuruan membutuhkan operasional yang besar di 

bandingkan dengan Sekolah Menengah Umum 

(Sumber :Damarjati, Taufiq. 2016. Konsep Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan. Direktorat 

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Diakses dari 

https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1869/konsep-pembelajaran-di-sekolah-menengah-kejuruan) 

 

5.1.3. Prinsip-prinsip Pendidikan Kejuruan menurut Charles Prosser (1925) 

sebagai berikut : 

1. Sekolah Menengah Kejuruan lebih efisien 

2. Sekolah Menengah Kejuruan  dapat efektif dapat di berikan tugas dengan 

peralatan yang diterapkan sesuai dengan dunia kerja 

3. Sekolah Menengah Kejuruan lebih efektif jika dilatih dalam kebiasaan berpikir 

dan bekerja 

4. Sekolah Menengah Kejuruan dapat memampukan setiap individu berdasarkan 

minat dan pengetahuan  

5. Sekolah Menengah Kejuruan dapat di berikan sesuai dengan keperluan. 

6. Sekolah Menengah Kejuruan lebih efisien jika diulang seperti yang diperlukan 

dalam pekerjaan  

7. Sekolah Menengah Kejuruan lebih efisien jika memiliki guru yang punya 

pengalaman dalam bidangnya 

8. Setiap jabatan seseorang mampu memberikan kemampuan terhadap jabatannya 

9. Sekolah Menengah Kejuruan memperhatikan peminatan pasar 

10. Pembinaan yang efektif terhadap peserta didik dapat tercapai sesuai dengan 

bidang kerja 

11. Pengalaman para ahli dapat membantu siswa dalam melaksanakan pelatihan  

12. Pembelajaran produktif yang berbeda satu dengan yang lainnya 

https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1869/konsep-pembelajaran-di-sekolah-menengah-kejuruan
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13. Sekolah Menengah Kejuruan merupakan pelayanan yang bersifat sosial sesuai 

dengan kebutuhan 

14. Sekolah Menengah Kejuruan memberikan pelajaran berdasarkan sifat peserta 

didik 

15. Administrasi Sekolah Menengah Kejuruan akan luwes daripada kaku   

16. Sekolah Menengah Kejuruan membutuhkan biaya khusus dan tidak terpenuhi 

Sekolah Menengah Kejuruan tidak boleh beroperasi. (Sumber :Damarjati, Taufiq. 

2016. Konsep Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan. Direktorat Pembinaan Sekolah 

Menengah Kejuruan. Diakses dari https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1869/konsep-

pembelajaran-di-sekolah-menengah-kejuruan) 

5.1.4. Model Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan : 

1. Model Sekolah 

     Yang dimaksud dengan model sekolah yaitu pelajaran yang dilakukan pada 

lingkungan sekolah. Pembelajaran ini berasumsi bahwa yang berhubungan dengan 

dunia kerja dapat di lakukan di lingkungan sekolah.  

2. Model Magang 

   Model magang ini pembelajaran yang bersifat dasar di laksanakan pada sekolah 

dan inti dilakukan pada dunia kerja atau industri .  

3. Model Sistem Ganda 

   Model Sistem Ganda merupakan sistem kombinasi pengalaman belajar di sekolah 

dan di dunia kerja. Model ini merupakan sistem pembelajaran yang terpadu dan 

memiliki sistem dengan dunia kerja   

4. Model School-based Enterprise 

    Model School-based Enterprise  merupakan unit produksi dengan 

mengembangkan dunia usaha di sekolah dan penghasilan sekolah ini dapat 

bertambah selain itu untuk memberikan pengalaman kerja yang nyata pada peserta 

didik sehingga dapat mengurangi ketergantungan sekolah dengan dunia industri. 

https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1869/konsep-pembelajaran-di-sekolah-menengah-kejuruan
https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1869/konsep-pembelajaran-di-sekolah-menengah-kejuruan
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(Sumber :Damarjati, Taufiq. 2016. Konsep Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan. Direktorat 

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Diakses dari 

https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1869/konsep-pembelajaran-di-sekolah-menengah-kejuruan) 

 

5.2. Tinjauan tentang arsitektur ekologis 

5.2.1. Arsitektur Ekologis 

Kata Ekologi berasal dari bahasa yunani  dan terdiri dari ‘oikos’ dan ‘logos’. 

Oikos memiiki arti rumah tangga atau cara bertempat tinggal, sedangkan logos 

memiliki arti ilmu atau bersifat ilmiah. Sehingga dapat disimpulkan Ekologi 

merupakan ilmu yang mempelajari hubngan timbal balik dengan lingkungan 

sekitarnya. (sumber : Frick, Heinz dan FX. Bambang Suskiyatno.1998. Dasar – dasar eko-

arsitektur, Penerbit Kanisius. Yogyakarta) 

 

5.2.2. Pedoman Desain Arsitektur Ekologis 

Pedoman Desain Arsitektur Ekologis dalam membangun bangunan yang 

bersifat ekologis adalah sebagai berikut: 

1. Membuat kawasan hijau di antara bangunan yang berfungsi sebagai paru –

paru dunia  

2. Tapak terbebas dari gangguan medan elektromagnetik buatan 

3. Memperhatikan rantai bahan dan menggunakan bahan bangunan yang 

bersifat alamiah.  

4. Memberi ventilasi bangunan untuk memberikan penghawaan alami pada   

bangunan 

5.Menghindari kelembaban tanah  

6. Pemilihan lapisan permukaan dinding dan langit – langit mampu 

mengalirkan uap air  

7. Kesinambungan antara massa pakai dengan struktur bangunan 

8. Memperhatikan bentuk / ruang bangunan 

https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1869/konsep-pembelajaran-di-sekolah-menengah-kejuruan
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9. perencanaan bangunan tidak menimbulkan gangguan dengan lingkungan 

dan membutuhkan energi yang sedikit. 

10. Membuat bangunan yang dapat dimanfaatkan penghuni. 

 (sumber: Frick, Heinz dan Tri Hesti Mulyani.2006. Arsitektur Ekologis, Penerbit Kanisius. 

Yogyakarta) 

Arsitektur ekologis dapat memanfaatkan peredaran alam seperti berikut :  

1. Energi yang digunakan dalam membangun seminimal mungkin 

2. Penggunaan Kulit bangunan memiliki fungsi melindungi sinar matahari, 

angin, dan hujan 

3. Untuk menerima cahaya yang tidak menimbulkan silau perlu 

memperhatikan orientasi bangunan Timur-Barat dan Utara-Selatan. 

(Sumber : Chrisnesa, Jannifer Shellyn. 2012.  Gedung Resepsi Pernikahan Paripurna dengan 

pendekatan arsitektur ekologis. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya. (Diakses dari : http://e-

journal.uajy.ac.id/11941/4/TA142293.pdf) 

 

5.2.3. Membangun Gedung Ekologis pada Iklim Tropis  

Perencanaan bangunan ekologis pada iklim tropis perlu memperhatikan 

konstruksi, pengaturan jendela kaca, dan orientasi bangunan. Indonesia sendiri 

memiliki iklim tropis dengan karakteristik penghawaan panas lembab selain itu 

memiliki curah hujan dan kelembaban udara yang tinggi serta suhu yang tinggi. 

Peredaran angin berlawanan pada musim hujan maupun kemarau, radiasi matahari, 

dan pertukaran kelembabab udara. (Sumber : Purwanto, L.M.F. 2006. Arsitektur tropis 

dalam penerapan desain arsitektur, penerbit Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang).  

Berikut merupakan bangunan kriteria arsitektur ekologis :  

1. Bentuk fisik gedung  

Menciptakan bangunan secara terbuka dengan jarak yang cukup di antara 

bangunan dan memperhatikan orientasi bangunan terhadap sinar matahari dengan 
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memperhatikan bukaan dinding sehingga sinar matahari dapat diredam. (sumber: 

Frick, Heinz dan Tri Hesti Mulyani.2006. Arsitektur Ekologis, Penerbit Kanisius. Yogyakarta) 

2. Struktur dan konstruksi  

Struktur dan konstruksi ini untuk membatasi ruang sehingga terbentuk ruang 

yang mampu menerima beban dan dapat pembagian ruang. Jenis struktur untuk 

bangunan sederhana terdiri dari 3 jenis yaitu :  

- Struktur dinding Masif 

- Struktur pelat dinding sejajar  

- Struktur bangunan rangka 

Atap merupakan sebagai penahan panas yang paling baik adalah atap yang 

memiliki ruang atap penghawaan dan gerak angin. Atap juga dapat meresap air 

hujan dan  dapat pula mengatur suhu dengan cara di beri vegetasi pada atap 

bangunan. (sumber: Frick, Heinz dan Tri Hesti Mulyani.2006. Arsitektur Ekologis, Penerbit 

Kanisius. Yogyakarta) 

3. Perlindungan gedung terhadap matahari dan penyegaran udara 

Untuk meredam sinar matahari dengan memberi vegetasi itu merupakan cara 

paling sederhana selain itu memberi pohon peneduh. Selain itu penambahan sirip 

pada dinding dapat dibentuk horizontal , tegak atau keduanya. Penghawaan bisa 

menggunakan Cross ventilation merupakan penghawaan alami yang dapat 

diterapkan pada bangunan ini. (sumber: Frick, Heinz dan Tri Hesti Mulyani.2006. Arsitektur 

Ekologis, Penerbit Kanisius. Yogyakarta) 

5.3. Pemilihan bahan bangunan yang ekologis 

Tabel 45. Pemilihan bahan bangunan ekologis 

Sumber : Frick, H. (2007). Dasar-dasar Arsitektur Ekologis. Yogyakarta: Kanisius 

Golongan Bahan bangunan Contoh bahan 

Bahan Bangunan 
Alami 

Bahan bangunan 
Anorganik :  
1. Batu Alam 
2. Tanah Liat 
3. Tras 

 
Batu kali, kerikil, pasir, Batu 
merah, Batako  

Bahan bangunan 
Organik : 

Jati , meranti, Kamper, Petung, 
ori, gading, Rumbia, ijuk, alang – 



118 
 

1. Kayu 
2. Bambu 
3. Daun – Daun  

alang 

Bahan bangunan 
buatan  

Yang di bakar Batu merah, genting, pipa tanah 
liat 

Yang di lebur  Kaca  

Yang tidak di bakar Pipa dan genteng beton, batako, 
dan conblok 

Teknik kimia Plastik, bitumen, kertas, kayu 
lapis, cat 

Bahan bangunan 
logam  

Logam Asli Emas, perak, dan lain lain 

Logam setengah Asli Air raksa, nikel, kobalt 

Logam biasa dengan 
berat >3.0 kg/dm3 

Besi, plumbum, dll 
 

Logam biasa dengan 
berat <3.0 kg/dm3 

Aluminium 
 

Logam campuran Baja, kuningan, perunggu 

 

Tabel 46 klasifikasi bahan bangunan yang ekologis 

Sumber : Frick, H. (1999). Ilmu bahan bangunan. Yogyakarta: Kanisius 

Bahan bangunan yang dapat di budidayakan kembali 

Bahan nabati seperti : bambu, rotan, kayu, alang – alang, rumbia, ijuk, serabut kelapa, kulit 

kayu, dan sebagainya. Bahan bangunan ini biasanya murni, dalam arti kata bebas dari 

alat/bahan pengotor dan dalam keadaan masih hidup dapat juga menampung sebagian alat. 

Persiapan dan penggunaan bahan bangunan ini dilakukan pada tempat di mana bangunan 

akan didirikan dengan penggunaan energi yang minim 

Bahan bangunan alam yang dapat di gunakan kembali 

Dengan persiapan khusus dapat di gunakan lagi dengan memperhatikan kebutuhan, seperti 

misalnya :tanah, lempung, kapur dan sebagainya. 

Bahan bangunan buatan yang dapat didaur ulang 

Bahan bangunan yang di dapat limbah, potongan, sampah, ampas, bahan bungkusan 

(kaleng, botol, dll. )  

Bahan bangunan alam yang sederhana 

Secara industrial bahan bangunan seperti batu merah, genting yang dibakar sebagai bahan 

bangunan tertua yang diciptakan manusia. Pembuatan batu merah dan genting sebagai 

hasil “home industri” yang biasanya dilakukan oleh rakyat di desadan mendukung 

pengertian bangunan ekologis. 
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Bahan bangunan yang mengalami beberapa tingkatan perubahan transformasi  

Bahan bangunan yang seperti pastik dan bahan sintesis dan tentunya tidak dapat 

dinamakan ekologis. Dengan keadaan iklim dan teknologi bangunan di indonesia baik 

bahan plastik maupun sintetis sekitar 90% Dapat diabaikan  

Bahan bangunan komposit 

Bahan bangunan yang tercampur menjadi satu kesatuan yang tidak dapat di bagi – bagikan 

lagi sebagai bagian bangunan seperti : beton, pelat serat semen, pelat serutan, cat kimia 

dan perekat 

Bahan bangunan yang bersifat ekologis sebagai berikut : 

1. Bahan bangunan di buat dengan sedikit energi 

2. Bahan tidak bisa dilakukan perubahan serta tidak mampu dikembalikan ke alam  

3. Sedikitnya pencemaran lingkungan yang di akibatkan dalam pembuatan bahan    

bangunan.  

4. Material dari sumber alam yang membutuhkan kecanggihan teknologi.  

Teknologi yang ekologis memperhatikan keseimbangan dengan lingkungan 

sekitarnya dan tidak mengandung zat kimia. (sumber : Frick, Heinz dan FX. Bambang 

Suskiyatno.1998. Dasar – dasar eko-arsitektur, Penerbit Kanisius. Yogyakarta) 

 

5.4. Penerapan pencahayaan alami pada bangunan 

Bertempat tinggal di Indonesia, patutlah kita syukuri, selain tanahnya yang 

subur, iklimnya juga sangat bersahabat dengan kita. Sinar matahari merupakan 

sumber penerangan alami yang memiliki tingkat kecerahan paling tinggi, karena 

terlalu tinggi tingkat kecerahannya jika tidak mengatur dan memanfaatkan secara 

benar maka akan menimbulkan banyak masalah. Untuk itu bangunan yang 

menghadap ke timur adalah bangunan yang lebih baik dibandingkan dengan 

bangunan yang menghadap ke barat.  

Pencahayaan pada bangunan adalah aspek penting orientasi bangunan juga 

penting dalam keberadaan cahaya yang mencukupi pada bangunan akan 
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berdampak pada peningkatan fungsi bangunan secara maksimal. Namun mengingat 

kuat terang cahaya buatan jauh di bawah cahaya matahari sehingga cahaya 

matahari dapat menimbulkan silau. Silau yang di hasilkan cahaya matahari dapat 

diredam / dikurangi dengan cara sebagai berikut :  

1. Menempatkan teritisan atau kanopi di depan bidang bukaan 

2. Memperbesar atau menambah bidang bukaan agar masuknya cahaya 

lebih merata dan leluasa 

3. Menjauhkan bidang kerja di dalam bangunan dari bidang bukaan 

4. Mengurangi kontras antara ruang luar dan dalam dengan penggunaan 

lantai, plafon, dan cat dinding berwarna terang pada ruangan.  

5. Orientasi bangunan (Sumber Mediastika, Christina E. 2013. Hemat Energi dan 

Lestari Lingkungan Melalui Bangunan, Penerbit C.V. ANDI OFFSET, Yogyakarta ) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 58. Orientasi Bangunan terhadap Garis Edar Matahari dan Angin 
Sumber: Frick, Heinz dan FX. Bambang Suskiyatno. 1998. Dasar-Dasar Eko-Arsitektur 

 

 

5.5. Penerapan penghawaan alami pada bangunan 

Penyediaan pengudaraan dalam bangunan adalah aspek yang sangat 

penting bisa dikatakan lebih penting daripada aspek pencahayaan. Hal ini karena 

kebutuhan utama manusia untuk hidup sehat dan nyaman sangat bergantung pada 

ketersediaan udara di dalam ruangan atau bangunan. 



121 
 

Pohon peneduh dapat dimanfaatkan untuk memperkuat efek penyegaran 

udara dalam gedung atau menghindari angin masuk ke gedung tersebut dengan 

prinsip kerja sebagai berikut  

1. Pohon dan tanaman semak kemudian dapat mengontrol angin dengan 

cara menghalangi, menyaring , mengarahkan atau membelokkan angin 

sebagai berikut  

2. Pohon peneduh dan perdu dapat di manfaatkan juga sebagai penghalang 

debu dan bising jika ketebalan dan lebarnya tepat guna. Ventilasi alami pada ruang 

di dalam bangunan hanya akan terjadi manakala ruang di tata secara satu lapis/ dua 

lapis dilayani dengan koridor. 

 Yang dimaksud dengan penataan satu lapis dan dua lapis adalah penataan 

di mana ruang di susun secara garis (linier) sehingga setiap ruang sebanyak – 

banyaknya hanya diapit dua ruang lainnya. dengan penataan ini setiap ruang 

setidaknya memiliki dua sisi dinding yang berhubung dengan luar ruangan agar 

dapat secara leluasa di letakkan bidang bukaan pada dua dinding berhadapan 

tersebut. Penataan ini akan memberikan kesempatan ruangan mengalami ventilasi 

alami yang maksimal melalui sistem ventilasi silang. (Sumber Mediastika, Christina E. 

2013. Hemat Energi dan Lestari Lingkungan Melalui Bangunan, Penerbit C.V. ANDI OFFSET, 

Yogyakarta ) 
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Gambar 59. Proses Penyaringan Radiasi Panas Matahari olehPohon Peneduh 
 

Sumber: Frick, Heinz dan Tri Hesti Mulyani. 2006. Arsitektur  ekologis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 60.  Respon Pohon Peneduh pada Pergerakkan Angin 
 

Sumber: Frick, Heinz dan Tri Hesti Mulyani. 2006. Arsitektur  ekologis 
 

5.6. Berdasarkan Bentuk dan Dimensi Bangunan 

 

Bentuk bangunan yang lebih menguntungkan terhadap radiasi panas 

matahari yaitu persegi panjang daripada bujur sangkar yang terletak di sepanjang 

garis edar timur ke barat. Sehingga bagian sisi terluas dari bangunan akan 

mengarah ke Utara atau Selatan yang tidak terlalu tinggi radiasi panasnya. 

Sedangkan dalam mengadaptasi pergerakan udara, bentuk bangunan tanpa 

sudut memungkinkan pergerakan angin melalui selubung tanpa terjadi tabrakan 

yang menyebabkan bayangan angin.  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Gambar 61 Pengaruh Bentuk Bangunan pada Pergerakan Angin 

Sumber:http://www.archinomy.c5om/casestudies/669/30. 
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5.7. Berdasarkan Desain Bukaan 

Dalam mendesain bukaan, terdapat beberapa hal yang harus diperhaikan 

yaitu 

a. Dimensi Bukaan 

 

Penyegaran udara dipengaruhi oleh kecepatan aliran udara. Sehingga jika 

lubang masuk udara (inlet) lebih besar daripada lubang keluarnya (outlet), maka 

kecepatan aliran udara akan berkurang dan sebaliknya. Berikut merupakan rasio 

peningkatan aliran udara dengan dimensi bukaan. 

Tabel 47. Rasio Peningkatan Dimensi Bukaan 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Latifah, Nur Laela, Harry Perdana, Agung Prasetya,Oswald P. M Siahaan. 
Jurnal Kajian Kenyamanan Termalpada Bangunan Student Center Itenas Bandung. 
InstitutTeknologi Nasional 
 
 
 
 
 
 

Gambar 62. Pengaruh Dimensi Bukaan pada Pergerakan Angin 
Sumber: Frick, Heinz dan FX. Bambang Suskiyatno. 1998. Dasar-Dasar Eko-Arsitektur Seri Eko-

Arsitektur 1. 

Selain dimensi, bukaan yang menggunakan kanopi juga dapat 

mempengaruhi pergerakan angin ke dalam bangunan. Jika menggunakan kanopi 

maka aliran udara akan terpusat ke area langit-langit atap. 

 

Rasio Peningkatan (%) 
1 : 1 0 

1,1 : 1 17,5 
2 : 1 26 
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Gambar 63Perbedaan Bukaan dengan dan tanpa Kanopi 

 
Sumber: Melaragno, Michele. 1982. Wind in Architecturaland Environment Design.  

 
b. Letak dan Orientasi Bukaan 
 

Angin akan membentuk daerah bertekanan tinggi pada sisi hulu angin. 

Angin akan berhembus mengelilingi bangunan dan membentuk daerah 

bertekanan rendah pada sisi samping dan sisi hilir angin. 

Pada bangunan sederhana (rumah), aliran udara bergerak pada ketinggian 

tubuh. Namun pada bangunan bertingkat banyak, aliran udara bergerak di langit-

langit. Selain itu, untuk semakin memaksimalkan pergerakan angin, maka dapat 

diterapkan sistem cross ventilation dimana terdapat bukaan pada kedua sisi 

bangunan agar angin dapat lebih mudah masuk dan keluar. 

 
 
 

Gambar 64 Pengaruh Letak Bukaan dan Pergerakan Angin 
 

Sumber: Frick, Heinz dan FX. Bambang Suskiyatno. 1998. Dasar- Dasar Eko-Arsitektur 

 

Letak lubang masuk udara selalu mempengaruhi aliran udara, sedangkan 

letak lubang keluar hanya memiliki pengaruh kecil. 

 

 

Gambar 65. Perbedaan Perletakkan dan Orientasi 

 Bukaan Mengakibatkan Pola dan Kecepatan Udara yang Berbeda 
 

Sumber: Melaragno, Michele. 1982. Wind in Architectural and Environment Design. 
 

c. Tipe Bukaan 
Tipe bukaan dapat mempengaruhi arah aliran udara ke dalam bangunan. 
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Gambar 66. Tipe Bukaan 
 

Sumber: Beckett, HE. 1974. Godfrey, JA. 
 

Selain itu, tipe bukaan juga mempengaruhi pencahayaan alami yang masuk 

ke dalam ruangan dengan memunculkan kesan psikologis tertentu. 

 
 
 
 
 

 
Gambar 67. Gambar(1): Menimbulkan kesan tertutup; Gambar(2): Menimbulkan kesan ketegangan 

antara cahaya dan kegelapan; Gambar(3): Menimbulkan kesan picik tetapi tentram 
 

Sumber: Frick, Heinz dan FX. Bambang Suskiyatno. 1998. 

 

5.8. Material Bambu 

Pada umumnya bagian bangunan yang dapat di buat dari bambu jauh lebih 

murah di bandingkan dengan bahan bangunan lainnya. bambu dapat didapatkan 

hampir di seluruh Indonesia bambu adalah ramuan penting sebagai pengganti kayu 

bagi penduduk desa. (Sumber : Frick, Heinz dan Ch. Koesmartadi.1999. Ilmu Bahan Bangunan, 

Penerbit Kanisius. Yogyakarta.) 

5.7.1. Jenis bambu 

Bambu banyak macamnya tetapi hanya empat macam saja yang dapat dianggap 

sebagai jenis bambu yang paling penting sebagai berikut :  

1. Bambu tali amat liat, ruas panjang dan mempunyai garis tengah 4-8 cm, 

panjang batang 6 -13 m  

2. Bambu petung amat kuat, ruasnya pendek, tetapi tidak begitu liat. Garis 

tengah bambu petung 8-13 cm, panjang batang 10 – 18 m 
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3. Bambu duri juga kuat dan besar seperti bambu petung ruasnya pendek. 

Bagian luar halus dan licin daripada bambu lainnya lagi pula lebih keras 

4. Bambu wulung ruasnya sama panjangnya dengan bambu tali akan tetapi 

tidak liat. Garis tengah bambu wulung 4-8 cm panjang batang 7-15 m. (Sumber 

: Frick, Heinz dan Ch. Koesmartadi.1999. Ilmu Bahan Bangunan, Penerbit Kanisius. 

Yogyakarta.) 

5.7.2. Pengawetan bambu 

Bambu biasanya kurang tahan lama karena mengandung banyak kanji yang di 

sukai rayap. Secara tradisional batang bambu sebelum di gunakan direndam selama 

satu bulan di dalam air tawar, air payau, atau air laut yang tenang atau mengalir 

sehingga kanji tersebut di cuci atau di hilangkan. Perendaman bambu sebaiknya 

dilakukan setelah bambu dikeringkan dalam keadaan berdiri di tempat yang teduh, baru 

kemudian di rendam seluruhnya. Bambu yang telah direndam dalam air harus berwarna 

pucat dan berbau asam yang khas, sedangkan bila belah di bagian dalam dari ruas 

tidak boleh terdapat bulu dalam, seperti terdapat di dalam bambu yang belum 

direndam.Selain pengawetan secara tradisional pengawetan bambu dapat dilakukan 

dengan bahan kimia dengan dua cara sebagai berikut : 

1. Bambu setelah ditebang , daun jangan di hilangkan sebagai pemberi 

tanda di dalam proses kemudian bambu di masukkan dalam tong atau bak yang sudah 

di beri larutan bahan pengawet (atau solar) bambu diletakkan dalam posisi berdiri 

tunggu hingga daun berwarna kekuning – kuningan dengan begitu obat pengawet 

sudah masuk ke dalam bambu. Selain direndam pengawetan bambu dapat dilakukan 

dengan cara pengulasan maupun penyemprotan 
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2. Bambu setelah ditebang , daun  di hilangkan kemudian bambu digantung 

terjungkir dengan pangkal di atas dan ujungnya di bawah setelah itu bagian pangkalnya 

di tuangkan dengan bahan pengawet. Air yang menetes pada semula merupakan air 

pada bambu sendiri. Lama kelamaan air yang menetes dari bambu berubah warna 

kekuning – kuningan menyerupai larutan bahan pengawet air yang keluar dari ujung 

bambu sudah berwarna demikian proses pengawetan selesai. (Sumber : Frick, Heinz dan 

Ch. Koesmartadi.1999. Ilmu Bahan Bangunan, Penerbit Kanisius. Yogyakarta.) 

5.7.3. Pengikatan bambu 

Sambungan konstruksi bambu secara tradisional dapat dilakukan dengan takikan 

pen dan lubang, pasak atau tangkai kayu dan pengikatan. Bahan ikatan tersebut dari 

belahan rotan atau bambu dengan kulitnya. Bahan ikatan bambu maupun rotan 

biasanya di rendam dalam air sebelum di gunakan sehingga lebih mudah dapat di 

kerjakan pada waktu mengikat. Setelah ikatan kering, akan menyusut dan kencang. 

Ikatan bambu terbatas panjangnya menurut panjangnya ruasan bambu (30 – 40 cm), 

lebarnya ± 3 mm dari kulit batang bambu, bahan pengikat lain adalah tali ijuk . (Sumber : 

Frick, Heinz dan Ch. Koesmartadi.1999. Ilmu Bahan Bangunan, Penerbit Kanisius. Yogyakarta.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


