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BAB V 

KAJIAN TEORI 
 

 

5.1. Spiritualitas 

Kongregasi Sengsara Yesus Kristus atau Kongregasi Pasionis 

(CP) adalah sebuah tarekat religius Katolik Roma. Kongregasi 

Pasionis terdiri dari imam pasionis, bruder pasionis, rubiah pasionis, 

suster pasionis dan awam pasionis yang mewartakan kasih Allah bagi 

dunia melalui Sengsara Yesus Kristus. Kongregasi suster pasionis 

Indonesia memiliki biara provinsial yang terletak di kota Malang. 

Terdapat kantor pusat kongregasi, pendidikan dan area yang 

digunakan untuk kegiatan retret. Karya suster pasionis tersebar di 

Jawa, Kalimantan, dan Flores. Salah satu karya suster pasionis 

adalah di bidang pendidikan. 

Spiritual berasal dari kata spirit yang mengandung arti 

semangat, kehidupan, pengaruh, dan antusiasme. Spirit sering 

diartikan sebagai roh atau jiwa. Spirit juga sering dimaknai sebagai 

entitas, makhluk atau sesuatu bentuk energi yang hidup dan nyata, 

meskipun tidak kelihatan di mata biasa dan tidak punya badan fisik 

seperti manusia, namun spirit itu ada dan hidup (Hasan, Widi, 2008). 

Dehler dan Welsh menyebutkan dalam Hasan (2010) spiritualitas 

sebagai suatu bentuk spesifik perasaan dalam bekerja yang 

memberikan energi tindakan.  
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Elkins menyebutkan dalam Yulmaida (2016) bahwa spiritualitas 

berasal dari bahasa Latin spiritus, yang berarti “nafas kehidupan”. 

Spiritualitas menjadi dasar yang menjadi semangat dalam 

melaksanakan proses kehidupan. Spiritualitas antara manusia satu 

dengan yang lain tentu berbeda sesuai dengan pandangan hidupnya 

masing-masing. Begitu pula yang terjadi pada seorang biarawati 

dalam menjalani kehidupannya. 

Spiritualitas kongregasi biarawati Pasionis adalah menghayati 

secara istimewa sikap-sikap batin Yesus Tersalib dalam doa dan 

kehidupan sehari-hari. Spiritualitas ini tercermin pada kaul yang 

menjadi ciri khas pasionis yaitu kaul kesengsaraan. Kaul ini menjadi 

landasan iman kongregasi pasionis dengan menempatkan dalam hati 

dan hidup kenangan akan kasih Allah kepada umat manusia yang 

dinyatakan dalam sengsara Yesus Kristus. Menurut Konstitusi dan 

Direktorium Suster Pasionis Santo Paulus Dari Salib, nilai-nilai 

kehidupan yang tersirat dalam kaul kesengsaraan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menghayati, memberi kesaksian, dan mengusahakan kenangan akan 

sengsara Tuhan dan duka-duka Maria. Hal ini menjadi karisma dari 

kongregasi suster pasionis. 

2. Menunjukan dan mengajar kenangan akan sengsara Yesus dengan 

mengambil bagian pada kesengsaraan saudara saidari. 

3. Bersatu dengan Kristus. 
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4. Menyerupai Kristus melalui kontemplasi misteri paskah dan 

melaksanakan kaul-kaul tanpa tawar menawar, berbagi hidup 

bersama dan segala tuntutannya, kesediaan untuk menerima 

pekerjaan apapun serta mananggung penderitaan dan kesulitan 

sehari-hari. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

karakter dari spiritualitas kongregasi biarawati pasionis adalah sebagai 

berikut : 

1. Hidup Keras 

Hidup keras bukan berarti biarawati hidup dalam tekanan 

dalam menjalani kehidupannya. Hidup keras berarti biarawati 

menghayati hidup sehari-hari didalam sengsara Yesus Kristus. 

Mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan 

pribadi dan kongregasi secara mandiri dan disiplin. Biarawati 

maupun calon biarawati tidak menghabiskan waktu untuk selalu 

berdoa dan belajar sepanjang hari. Para biarawati memiliki 

kewajiban untuk bekerja secara fisik untuk menghidupi diri dan 

kongregasi serta menjaga agar hunian tetap dalam kondisi yang 

baik. Selain itu hidup keras juga diartikan sebagai menahan hawa 

nafsu dan godaan duniawi untuk merasakan cinta kasih Allah dan 

menjalin relasi yang baik denganNya. 
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Karakter hidup keras ini dapat diterapkan pada kompkek 

bangunan diantaranya dengan penggunaan bahan batu alam 

ataupun batu yang tidak diplester untuk mengimplementasikan 

karakter kehidupan kongregasi yang keras, mandiri dan disiplin.  

2. Kemiskinan dan kesederhanaan 

Hidup miskin dan sederhana menjadi bagian dari 

spiritualitas kongregasi pasionis. Menjalani hidup dengan 

sederhana untuk merasakan kasih Allah melalui sengsara yang 

dialami oleh Yesus Kristus. Biarawati tidak memiliki banyak 

pakaian dan tidur dengan beralaskan papan merupakan salah 

satu contoh nilai kemiskinan dan kesederhanaan yang dilakukan 

oleh biarawati.  

Kemiskinan dan kesederhanaan hidup dapat  diterapkan 

pada bangunan melalui fasad bangunan yang sederhana untuk 

menggambarkan sosok Kristus yang merendahkan dirinya dengan 

sikap rendah diri bahkan rela menderita sengsara bagi umat 

manusia. 

3. Kesetiaan 

Sama halnya Kristus yang setia dengan tugas mulia yang 

diberi Allah dan kesetiaan kasihNya terhadap umat manusia, 

calon biarawati maupun biarawati dituntut untuk setia dalam 

perutusan dan tugas-tugas serta kaul yang diterima. Memiliki rasa 

persaudaraan dan senasib sepenanggungan dalam menjalani 
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kehidupan sebagai salah satu upaya dalam menghayati sikap 

setia Kristus yang rela sengsara di kayu salib. Karakter kesetiaan 

ini dapat diimplementasikan terhadap konsistensi pemilihan bahan 

pada bangunan.  

5.2. Suasana Religi 

Sekolah susteran ini merupakan instansi pendidikan yang 

mewadahi panggilan iman serta menyiapkan siswinya untuk menjadi 

seorang suster atau biarawati. Mempertimbangkan hal tersebut maka 

dari itu suasana religi menjadi hal yang diperlukan bagi warga sekolah 

untuk menghayati dan dengan ketenagan batin mengambil sikap 

terhadap panggilan imannya. Pada sekolah ini suasana religi dapat 

diterapkan pada beberapa fungsi bangunan seperti kapel utama, 

asrama, sekolah dan lain-lain.  

Keheningan merupakan suasana kesunyian yang menuntut 

perenungan secara mendalam, Veronica (2008). Keheningan 

merupakan cara menghadirkan Tuhan kedalam diri manusia, Toga 

(2016). Keheningan menjadi alat komunikasi untuk menjalin 

harmonisasi yang baik antara manusia dengan Allah. Melepaskan 

pikiran tentang duniawi, merendahkan diri dihadapan Allah, dan 

mencari ketenangan menjadi cara yang tepat untuk merasakan Allah 

yang hadir dalam diri manusia.  
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5.3. Kehidupan Berasrama 

Dalam Kehidupan berasrama Irwan dkk (2016) mengutarakan 

bahwa terdapat beberapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi 

menurut konsep Abraham Maslow. Kebutuhan tersebut diantaranya 

adalah kebutuhan pertama dan utama yaitu kebutuhan fisiologis yang 

merupakan kebutuhan mendasar karena berkaitan dengan 

kelangsungan hidup dan upaya mempertahankan kehidupan secara 

fisik untuk memenuhi kebutuhan sehar-hari. Kebutuhan fisiologis 

diantaranya adalah kebutuhan untuk konsumsi, hunian, dan istirahat 

dan lain – lain. Kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Rasa aman yang 

dimaksud adalah rasa aman dari gangguang dari berbagai aspek 

terutama criminal seperti pencurian.  

Kebutuhan ketiga yaitu kebutuhan akan memiliki dan cinta 

kasih. Kasih sayang merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh 

setiap orang karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat 

hidup sendiri. Penghuni asrama membutuhkan rasa cinta kasih 

kepada sesama penghuni asrama lainnya untuk menumbuhkan 

keprdulian antar penghuni.  Dalam berdinamika penghuni asrama 

berusaha menyampingkan perbedaan – perbedaan seperti suku, ras, 

latar belakang da nasal daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengakrabkan sesame penghuni asrama sehingga tumbuh cinta 

kasih terhadap sesama. Dengan semangat cinta kasih Yesus Kristus 
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dalam sengsaraNya di kayu salib asrama pada projek ini 

menanamkan cinta kasih kepada seluruh siswi. 

Kebutuhan keempat adalah kebutuhan akan penghargaan. 

Penghargaan merupakan kebutuhan yang perlu didapatkan oleh 

seseorang. Pada kehidupan berasrama penghargaan terhadap 

sesama perlu dilakukan untuk mengembangkan kepercayaan diri dan 

potensi yang dimiliki. Kelima adalah kebutuhan untuk tahu dan 

memahami. Kebutuhan ini bukan merupakan kebutuhan utama tetapi 

merupakan naluri seseorang terhadap lingkungannya. Rasa ingin tahu 

dan memahami dalam kehidupan berasrama akan berdampak baik 

pada lahirnya sikap empati dan simpati sehingga tercipta suasana 

akrab antar penghuni asrama.  

Kebutuhan keenam adalah kebutuhan estetika. Tidak semua 

orang membutuhkan estetika pada proses aktualiasasi diri dalam 

hidup berasrama. Akan tetapi sebagian kaum hawa di asrama 

menepatkan keindahan sebagai cerminan diri dalam prilaku mereka 

sehari – hari. Hal ini ditunjukan dengan penataan ruang pada asrama 

baik kamar tidur dan ruang bersama. Estetika menjadi kebutuhan bagi 

sebagian penghuni asrama sebagai gambaran dan cerminan diri 

untuk membentuk pribadi yang lebih baik untuk lingkungan asrama 

maupun lingkungan yang lebih luas. 
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Kebutuhan Ketujuh adalah kebutuhan Spiritual. Zohar dalam 

Irwan dkk (2016) mengutarakan bahwa kebutuhan spiritual 

merupakan inti dan tujuan utama yang ingin dicapai mansia dalam 

hidupnya. Setiap pribadi memiliki konsep spiritual yang berbeda-beda 

tergantung bagaimana sikap dan pandangan hidupnya masing – 

masing. Kebutuhan ini juga didukung dengan kegiatan – kegiaan yang 

terdapat di asrama yang dapat menunjang spiritualitasnya. Dalam 

projek ini, kegiatan – kegiatan rohani dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan spiritual siswi dalam pangilannya untuk menjadi biarawati.  

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai kebutuhan hidup 

berasrama dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang 

menjadi rumusan kebutuhan penghuni asrama diantaranya adalah 

kebutuhan sosial, spiritual dan estetika. Dalam implementasinya 

kebutuhan sosial dapat diaplikasikan melalui tata ruang dan 

pengolahan tata ruang dan sirkulasi. Kebutuhan spiritual dapat 

diimplementasikan melalui kualitas ruang dan kebutuhan akan 

estetika dapat diperoleh dari bentu, penggunaan matrial dan simbol – 

simbol rohani pada sekolah susteran. 

5.4. Penyusunan Tata Ruang 

Sekolah susteran ini terdiri dari beberapa bangunan yang 

memilki fungsi yang berbeda – beda. Terdapat fungsi bangunan yang 

didalamnya mewadahi aktivitas dengan sifat semi publik dimana 

semua boleh mengakses bangunan tersebut dengan batasan – 
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batasan tertentu. Sedangkan terdapat area – area dimana fungsi 

bangunan didalamnya merupakan area semi privat seperti asrama 

dan susteran. Tentu bangunan maupun area – area seperti ini harus 

memiliki areanya masing – masing untuk menjaga privasi penghuni 

sekolah dan asrama. Selain itu pembagian area – area ini bertujuan 

untuk menciptakan hirarki yang terdapat pada sekolah susteran ini.  

Francis D.K. Ching dalam buku Arsitektur Bentuk, Ruang dan 

Tatanan (2008) menyebutkan bahwa terdapat kebutuhan – kebutuhan 

yang menjadi acuan untuk mengatur dan mengorganisir ruang – ruang 

diantaranya adalah : 

1. Memilki fungsi khusus atau membutuhkan bentuk – bentuk 

yang khusus. 

2. Fleksibel dalam penggunaan dan dapat bebas dimipulasi. 

3. Tunggal dan unik fungsi atau kepentingannya terhadap 

organisasi bangunannya. 

4. Memiliki fungsi serupa dan dapat dikelompokkan menjadi 

suatu kumpulan fungsional atau diulang dalam sebuah 

sekuen linier. 

5. Membutuhkan paparan eksterior pada cahaya, ventilasi, 

pemandangan, atau akses ke ruang luar. 

6. Harus terpisah untuk menjaga privasi. 

7. Harus mudah diakses.  
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Francis D.K. Ching dalam buku Arsitektur Bentuk, Ruang dan 

Tatanan (2008) memberi hal – hal yang menjad bahan pertimbangan 

untuk penentuan organisasi ruang yang akan di gunakan diataranya 

ialah : 

1. Tututan program bangunan seperti keberdekatan, 

kebutuhan – kebutuhan dimensional, klasifikasi ruang – 

ruang yang hirarkis, serta kebutuhan akan akses, cahaya, 

dan pemandangan. 

2. Kondisi eksterior tapak yang mungkin membatasi bentuk 

atau pertumbuhan organisasi atau mungkin yang 

mendorong organisasi tersebut untuk menggunakan fitur – 

fitur tertentu dari tapaknya dan berpaling dari yang lainnya.  

5.5. Makna Pelingkup Ruang 

Francis D.K. Ching dalam buku Arsitektur Bentuk, Ruang dan 

Tatanan (2008) menyebutkan bahwa dalam arsitektur terdapat bentuk 

– bentuk dasar yang berupa bidang lantai, dinding dan langit – langit 

yang menutup ruang, bukaan bukaan pintu dan jendela di dalam suatu 

keberdekatan stasial serta siluet dan kontur suatu bangunan. Ruang 

yang dibatasi oleh pelingkup akan memiliki karakternya masing – 

masing sesuai dengan fungsinya.   

Estika dkk (2017) mangutarakan bahwa spirit ruang terbentuk 

karena adanya beberapa kriteria yaitu karakter ruang, ukuran ruang, 

relatif tertutup, skala ruang monumental, simbolisasi dan ornamentasi, 
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penggunaan barang kuno, warna material gelap, 

permenungan/refleksi, inkulturasi ruang, dan tanpa gangguan. Elemen 

pelingkup berpengaruh pada derajat keterlingkupan. Kesakralan 

terbentuk dari ruang yang relatif tertutup dan bukaan terbatas untuk 

meminimalisasi gangguan dari luar.  

Bangunan hendaknya tidak hanya terlihat baik dan dapat 

berfungsi dengan baik, tetapi bangunan hendaknya dapat 

berkomunikasi dengan baik. Makna suatu bangunan dapat diperoleh 

melalui interpretasi seni/sejarah, dan makna simbolik bangunan dapat 

berupa simbolik pemilik, simbolik budaya/gaya hidup dan simbolik 

untuk tujuan tertentu, Capon dalam Renaldi (2017). 

Sekolah susteran ini adalah sekolah yang mempersiapkan 

sisiwinya untuk menjadi seorang biarawati. Tentu tidak cukup dengan 

memberi pembelajaran melalui pembelajaran formal di kelas. Perlu 

adanya komunikasi secara tidak langsung sehingga siswi dapat 

merasakan dan menghayti makna – makna yang merupakan bentuk 

komunikasi nilai – nilai yang ingin ditanamkan oleh sekolah. Makna – 

makna ini dapat diimplementasikan melalui pengolahan pelingkup 

bangunan baik itu pemilihan material untuk lantai, dinding maupun 

atap. Dengan memilih material yang sesuai dengan nilai yang akan 

dikomikasikan serta pengolahan material dengan bijaksana akan 

membentuk kualitas ruang dan bentuk yang sarat akan makna. 
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5.6. Kualitas Ruang 

5.6.1. Pencahayaan 

Warna dan kecerahan cahaya matahari dapat menciptakan 

sebuah atmosfer yang ceria dalam ruangan ata cahaya alami yang 

lebih redup dapat secara perlahan membentuk nuansa syahdu di 

dalamnya. (Francis D.K. Ching:175). Hal ini tentu dipengaruhi oleh 

itensitas cahaya yang masuk dan titik lokasi cahaya yang masuk ke 

dalam sebuah ruang. Francik D.K. Ching dalam bukunya yang 

berjudul Asitektur Bentuk Ruang dan Tatanan (2008) menjelaskan 

apabila titik cahaya terletak pada tengah sebuah bidang, maka 

terlihat seperti cahaya yang berada pada bidang gelap sedangkan 

apabila sumber cahaya terletak di tepi sebuah dinding maka 

cahaya akan menerpa permukaan dinding yang berdekatan dan 

tegak lurus terhadap bidang bukaan tersebut.  

Refleksifitas yang ditimbulkan oleh cahaya yang masuk 

melalui bukaan yang ada menjadi faktor tambahan yang 

mempengaruhi kualitas cahaya di dalam ruang. Bayangan yang 

selalu berubah yang ditimbulkan oleh pola sumber cahaya 

memberikan suasana yang berbeda pada sebuah ruang. Salah 

satu hal yang harus di pertimbangkan adalah fokus dan orientasi 

cahaya pada sebuah ruang. Sumber dan tujuan cahaya memberi 

kesan yang dramatis dan hirarki tertentu.  Hal lain yang 

mempengaruhi pencahayaan pada ruang adalah bentuk dan 
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ukuran serta komposisi pada bukaan. Bentuk dan ukuran tentu 

memberi dampak yang berbeda baik secara fisik ruang maupun 

pada psikis pengguna ruang tersebut.  

  Jammer mengutarakan (dalam Honggowidjaja,2003) pada 

abad pertengahan banyak cendikiawan mengidentifikasikan ruang 

dengan Tuhan yang hadir dimana saja, dan karena Tuhan adalah 

cahaya, maka ruang dan cahaya memiliki sifat yang ilahi. 

Mangunwijaya dalam Wastu Citra (1992) mengatakan bahwa 

pemikiran mandalam tentang arsitektur gotik adalah vertikalisme, 

transparan dan diafan. Diafan memiliki makna cahaya yang 

menembus, seperti tanda rahmat Tuhan yang menembus 

kehidupan manusia yang fana dan meneranginya dengan Nur Ilahi. 

Pengolahan cahaya yang bijaksana pada ruang menimbulkan 

suasana agung, indah, dramatik wibawa dan sakral seperti mampu 

menghadirkan tuhan dalam ruangan. 

5.6.2. Penghawaan 

Temperatur terbagi dua, temperatur fisik dan temperatur 

psikis. Temperatur fisik dipengaruhi oleh material yang dipakai oleh 

bangunan. Sedangkan untuk Temperatur psikis lebih kepada 

bagaimana keadaan dan suasana dari suatu ruang berpengaruh 

terhadap „mood & feeling‟ dari orang-orang yang ada di dalamnya 

(Jean, Alvin, 2012). Suhu pada sebuah ruang tentu menjadi salah 

satu tolak ukur yang dapat mengidentifikasikan tingkat kenyamanan 
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di dalam sebuah ruang. Untuk ruang yang terlalu panas dan untuk 

ruang yang terlalu dingin tentu memilik tingkat kenyamanan yang 

rendah. Selain mengidentifikasikan tingkat kenyamanan sebuah 

ruang, temperatur juga dapat berpengaruh terhadap psikis 

pengguna ruang tersebut. 

5.6.3. Akustik 

Sistem akustik pada sebuah bangunan dapat mempengaruhi 

suasana di dalam banguanan. Kebisingan dan keheningan dalam 

sebuah bangun akan mempengaruhi psikis pengguna ruang. Hal ini 

juga berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan di ruangan 

tersebut. Sistem akustik juga tidak selalu mengutamakan 

keheningan. Sistem akustik yang baik alah sistem akustik yang 

dapat bekerja sesuai dengan fungsinya.  

Toga (2016) mengutarakan bahwa Yesus menjadi teladan 

dan menggunakan situasi hening untuk berdoa, bersatu dengan 

Allah. Tanpa keheningan manusia semakin diragukan sebagai citra 

Allah yang sulit mendengar orang lain, kurangnya penghargaan 

terhadap pribadi. Keseimbangan antara keheningan dan ucapan, 

melibatkan dan menarik diri, kesendirian dan kebersamaan 

merupakan dasar kehidupan bersama sebagai pengikut Yesus.  

5.6.4. Material 

Menurut Peter Zumthor (Jean, Alvin, 2012), dalam 

mendesain kita harus memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap 
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material yang akan digunakan. Setiap material memiliki keunikan 

masing-masing. Material memiliki sifat yang berkelanjutan, fleksibel, 

tak ada batasan dalam mengelola dan menggunakannya. Jika dua 

material yang berbeda dikolaborasikan, pada titik tertentu mereka 

bertolak belakang, namun di satu titik mereka saling menunjang.  

Penggunaan material tentu akan mempengaruhi suasana 

atau atmosfer pada sebuah ruang. Secara visual ruang akan 

memiliki karakter yang berbeda jika menggunakan material yang 

berbeda pula. Penggunaan material juga dipengaruhi oleh fungsi 

ruang tersebut. Menurut Francis D.K. Ching (2008:295) seluruh 

material bangunan di dalam arsitektur memiliki sifat elastisitas, 

kekerasan dan daya tahan yang unik dan memiliki tingkat kekuatan 

yang terbatas. Seluruh material memiliki kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing sehingga dibutuhkan keterampilan 

dan kebijaksanaan dalam menggunakan material sesuai dengan 

fungsi dan tujuannya.  

Evelyna (2015) mengutarakan bahwa warna mempengaruhi 

psikologi manusia terhadap suasana di dalam ruang, seperti warna-

warna natural yang dipadukan dengan vegetasi dan suara dapat 

merilekskan segala pikiran sehingga dapat menimbulkan suasana 

tenang di dalam ruang. Warna yang ditimbulkan dari material juga 

memberi suasana yang berbeda seperti serat kayu dan batu yang 
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menimbulkan kesan terbuka dan nyaman. Warna-warna natural 

akan menimbulkan kesan hangat pada ruang seperti warna kayu, 

batu yang berwarna abu-abu, putih, coklat dan tan dari material 

kayu. Material-material natural seperti kayu dan batu dapat 

digunakan untuk menghadirkan keaslian bentuk tetapi dengan 

memperhatikan finishingnya. 

 

 

 

  


