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BAB IV  

PENELUSURAN DAN PERNYATAAN MASALAH DESAIN 

 

4.1. Penelusuran Masalah 

4.1.1. Kajian Komprehensif 

Seorang siswi yang telah menentukan pilihan untuk 

menempuh pendidikan di sekolah susteran merupakan siswi 

yang berkeinginan untuk mengenal, memahani kehidupan 

dan menjadi seorang biarawati. Ketika memasuki proses 

pendidikan di sekolah susteran ini, seluruh siswi memiliki 

latar belakang yang berbeda – beda selain itu siswi tidak 

banyak memiliki pengetahuan tentang pandangan hidup 

seorang biarawati khususnya dari sudut pandang kongregasi 

pasionis. Maka dari itu mengimplementasikan nilai – nilai 

hidup biarawati khususnya semangat kongregasi pasionis 

pada bangunan di sekolah susteran ini perlu dilakukan. 

Implementasi dilakukan terhadap pelingkup bangunan 

sehingga implementasi dapat terlihat jelas dan dirasakan 

setiap hari oleh siswi. Hal ini bertujuan sebagai upaya 

mengenalkan, menanamkan, dan memberi pandangan 

tentang kehidupan biarawati khususnya semangat hidup 

kongregasi pasionis. Selain itu hal ini juga dilakukan untuk 

membangun semangat iman dan memantapkan jawaban 
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atas panggilam mulia Allah bagi para siswi untuk menjadi 

seorang biarawati. 

Sebagai institusi pendidikan yang menyediakan 

sarana, prasarana dan kualitas pendidikan yang baik, 

sekolah susteran ini juga menjadi wadah bagi bibit – bibit 

panggilan untuk menjadi seorang biarawati. Akan lebih sulit 

untuk memahami, merasakan dan mengerti suatu hal baik 

materi pendidikan ataupun penanaman nilai – nilai semangat 

pasionis pada sekolah ini apabila tidak didukung oleh 

suasana yang kondusif. Untuk dapat fokus baik dalam 

menerima pembelajaran di sekolah maupun dalam 

menghayati pangilan iman maka diperlukan suasana yang 

kondusif sehingga diperlukan keheningan pada bangunan 

sekolah susteran ini. Selain itu, suasana hening ini juga 

memberi karakter tersendiri pada sekolah ini yang akan 

menjadi ciri khas dari sekolah ini. 

Kompek bangunan ini terdiri dari bangunan dengan 

fungsi pendidikan, hunian dan religi yang memiliki terdapat 

pada satu lokasi atau tapak yang sama. Sekolah ini 

merupakan sekolah berasrama yang dihuni oleh seluruh 

siswi yang ada. Maka dari itu sekolah ini perlu 

memperhatikan penataan ruang atau area pada sekolah ini 

mempertimbangkan bahwa seluruh siswi akan tinggal pada 
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satu lokasi yang sama dengan sekolah dimana terdapat 

banyak pelaku didalamnya baik itu guru, tenaga 

kependidikan dan tamu sekolah untuk menjaga privasi, 

keamanan dan kenyamanan siswi serta dapat 

menggambarkan nilai spritualitas biarawati pada sekolah. 

4.1.2. Pernyataan Permasalah Desain / Fokus Desain 

Sekolah susteran ini fungsi sebagai lembaga sebuah 

instansi pendidikan yang menjadi sarana atau wadah bagi 

siswi yang memiliki keinginan untuk mengenal, memahami 

kehidupan dan menjadi seorang biarawati. Untuk dapat 

mengenal, memahami dan memiliki gambaran tentang 

kehidupan biarawati khususnya pada kongregasi pasionis 

maka tidak cukup dengan menggunakan pembelajaran 

formal di dalam kelas. Siswi harus melihat, menjalani dan 

merasakan sendiri nilai-nilai hidup biarawati terutama melalui 

spiritualitas kongregasi pasionis. Maka dari itu 

mengimplementasikan spiritualitas kongregasi pasionis ke 

dalam bangunan menjadi suatu yang harus dilakukan untuk 

menunjang hal tersebut sehingga siswi dapat langsung 

melihat, menjalani dan merasakan nilai – nilai spiritualitas 

biarawati dari sudut pandang kongregasi pasionis. Maka 

dapat disimpulkan bahawa fokus desain pada sekolah 
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susteran ini adalah mengimplementasikan spiritualitas 

kongregasi pasionis pada bangunan. 

4.2. Pernyataan Masalah Desain 

Berdasarkan pemaparan tentang kajian konferhensif dan 

pernyataan masalah diatas, maka dapat dirumuskan pernyataan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelingkup ruang yang mengimplementasikan 

spiritualitas kongregasi pasionis pada sekolah susteran? 

2. Bagaimana keruangan / kualitas ruang dalam menciptakan 

suasana religi dalam sekolah susteran? 

3. Bagaimana peruangan / tata ruang dalam menjaga privasi dan 

menggambarkan nilai – nilai kehidupan biarawati pada sekolah 

susteran? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


