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BAB VI 

 PENDEKATAN DESAIN 
 

6.1. Pendekatan Perancangan 

Sekolah susteran ini merupakan sekolah yang menjadi 

sarana bagi siswi yang memilki keinginan atau panggilan untuk 

menjadi seorang biarawati. Maka dari itu tidak cukup dengan 

belajar secara formal didalam tatanan kuriklum sekolah untuk 

menyampaikan nilai – nilai yang ingin ditanamnkan sekolah. Perlu 

adanya karakter pada bangunan sehingga nilai – nilai yang ingin 

disampaikan oleh sekolah dapat tercermin melalui sekolah. 

Hal yang akan menjadi karakter pada sekolah ini mengacu 

pada sosok Bunda Maria dan Yesus yang tercermin melalui 

spiritualitas kongregasi pasionis. Maria yang merupakan bunda 

Yesus merupakan sosok sederhana yang dengan kederhanaan 

dan kerendah hatinya menerima tugas mulia Allah untuk 

mengandung dan setia mendampingi Yesus hingga kematia 

Yesus di kayu salib. Ngarani dan Adinuhgra (2016) menyatakan 

bahwa kesederhanaan hidup merupakan wujud hidup Yesus 

Kristus sendiri, yang dengan kesederhanaan-Nya telah datang, 

tinggal dan bersahabat dengan orang kecil dan sederhana. Selain 

itu kesederhanaan kristu juga tergambar pada kesederhanaan 
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Yesus yang bersedia menjadi manusia mengikuti perintah Allah 

sampai mati di kayu salib. 

 Berdasarkan penjelasan diatas tentang kesederhanaan 

sosok Bunda Maria dan Yesus, maka karakter pada projek ini 

adalah kesederhanaan. Kesederhanaan pada projek ini akan 

diimplementasikan baik dalam penggunaan material, struktur, dan 

konstruksi bangunan sekolah susteran ini. Sederhana bukan 

berarti tidak bagus ataupun jelek, tema sederhana yang diangkat 

adalah lebih kepada keindahan yang hadir karena mengacu pada 

fungsi, kebenaran, kewajaran, dan kebijaksanaan serta inovasi 

pemilihan dan penggunaan material. Mangunwijaya dalam Wastu 

Citra (1992) mengutarakan bahwa pengenal Bahasa arsitektur 

adalah kejujurannya, kewajarannya, atau yang seperti 

dinasihatkan oleh ahli pikir Thomas dari Aquinas bahwa 

keindahan adalah pancaran kebenaran. 

Sisiwi akan lebih mampu mengerti dan memahami sesuatu 

apabila telah diberikan contoh dan gambaran, baik secara visual 

maupun melalui simbol – simbol yang berkaitan dengan apa yang 

ingin diutarakan. Siswi akan lebih dapat memahami, mengerti dan 

merasakan suatu nilai yang ingin ditanamkan oleh sekolah bila 

didukung dengan gambaran – gambaran visual dan simbol – 

simbol yang diterjemahkan memalui penggunaan material, 
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struktur, konstruksi yang terdapat pada keseharianya dalam hal ini 

adalah bangunan maupun lansekap sekolah. Nilai yang dimaksud 

adalah nilai kesederhanaan yang tercermin melalui sosok Bunda 

Maria dan Yesus serta nilai yang menjadi karakter spiritualitas 

kongregasi Pasionis selaku pengelola sekolah susteran ini. 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya tentang penggunaan 

gambaran – gambaran dan simbol – simbol yang diterjemahkan 

memalui penggunaan material, struktur, dan konstruksi guna 

mendukung siswi agar mampu memahami, mengerti dan 

merasakan nilai – nilai yang ingin disampaikan oleh sekolah, maka 

dari itu penggunaan tektonika arsitektur sebagai pendekatan 

desain relevan untuk diterapkan agar siswi dapat mengerti nilai – 

nilai yang ingin disampaikan oleh sekolah baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung.  

6.1.1. Tektonika Arsitektur 

Frampton dalam Juniwati dan Widigdo (2003) menyatakan 

bahwa tektonika berasal dari kata tekton dan sering ditulis sebagai 

kata tektonamai dalam bahasa Yunani yang secara harafiah 

berarti pertukangan kayu atau pembangun. Dalam bahasa 

Sansekerta dapat disamakan dengan kata taksan yang juga 

berarti seni pertukangan kayu yang menggunakan kapak. 

Frampton dalam Leevianto dan Aly (2017) mengutarakan bahwa 

tektonika dalam arsitektur adalah suatu proses atau tata cara 
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membangun sebuah rancangan menjadi bangunan. Maka dari itu 

tektonika erat kaitannya dengan elemen material, struktur, dan 

konstruksi pada bangunan. Namun sesungguhnya tektonika lebih 

menekankan pada aspek estetika yang dihasilkan oleh suatu 

sistem struktur, atau ekspresi dari suatu konstruksi daripada sisi 

keteknikannya.  

Karl Friedriech Schinkel dalam Leevianto dan Aly (2017) 

menyatakan bahwa terdapat empat prinsip dalam arsitektur 

diantaranya adalah : 

1. Membangun adalah menyambungkan material yang berbeda 

– beda menjadi satu kesatuan. 

2. Definisi ini meliputi aspek simbolis dan representasional 

arsitektur, secara jelas memperlihatkan tujuan akhirnya 

sebagai prinsip utama arsitektur. 

3. Material bangunan yang dianggap sebagai aspek spiritual 

menjadi fokus utama arsitektur. 

4. Maksud dalam setiap bangunan dapat dilihat dari tiga aspek 

diantaranya adalah maksud dari distribusi ruang pada denah 

suatu bangunan. Maksud dari konstruksi atau penggabungan 

material yang sesuai dengan denah bangunan, dan maksud 

dari ornament atau dekorasi pada bangunan. 
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Nugroho dan Prijotomo (2015) mengutarakan bahwa 

tektonika berkonsentrasi pada proses membangun dan kesadaran 

konstruksi. Kerangka kerja dari tektonika bisa sangat tajam, 

melalui tektonika seorang arsitek bisa berganti dari seorang 

konsumen yang pasif menjadi pengguna yang bisa 

mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Tektonika menjadi 

bagian dari keadaan lingkungan secara umum, ia menjadi narasi 

bagi bangunannya.  

Juniwati dan Widigdo (2003) mengemukakan bahwa 

tektonika pada Arsitektur sering kali dilakukan karena ingin 

memberikan penekanan pentingnya suatu bagian tertentu dari 

bangunan dan keinginan mengekspresikan sesuatu perasaan 

yang mendalam pada bangunan. Dalam hal ini tektonika menjadi 

sarana untuk mengungkapkan perasaan, nilai ide maupun 

gagasan melalui bentuk yang dihasilkan dari pengolahan struktur 

dan konstruksi serta material yang bijaksana. Tektonika berperan 

memberi artikulasi pada mekanisme penyaluran beban dari 

elemen – elemen struktur. Pengolahan bentuk secara inovatif 

hingga menghasilkan potensi ekspresi bentuk arsitektural secara 

keseluruhan maupun ekspresi seni dari detail-detail sambungan 

dari konstruksi yang digunakan. Bentuk-bentuk yang dihasilkan 

merupakan bentuk-bentuk artistik yang mempunyai makna nilai 

seni, bukan hanya bentuk yang abstrak atau sekedar figurative 
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bahkan mampu mengekspresikan simbolik filosofis dari 

bangunan.  

Pada tahap lanjut untuk bertektonika, selain pemahaman 

sistim struktur, konstruksi dan material yang baik, perancang 

perlu  berpikir  secara terpadu antara prinsip-prinsip 

perancangan, konsep struktur, pengetahuan iklim, sosial budaya 

dan lainnya yang menunjang ide desain arsitektural yang utuh, 

Juniwati dan Widigdo (2003). Hal ini menunjukan bahwa ilmu 

tektonika merupakan ilmu arsitektur yang merancang dengan 

tidak hanya terpaku pada struktur material dan konstruksi saja, 

melainkan juga memberi perhatian tentang hal – hal lain seperti 

iklim, sosial budaya, lokalitas dan berbagai hal untuk menunjang 

fungsi bangunan. 

Tektonika, bentuk dan nilai pada bangunan adalah suatu 

hal yang tidak dapat dipisahkan atau sudah menjadi satu 

kesatuan. Karakter tektonika yang jujur terhadap material, 

struktur dan sarat akan nilai akan membentuk sebuah bangunan 

yang dapat memenuhi fungsi bangunan tersebut secara 

maksimal. Nilai yang hadir melalui tektonika baik dari struktur, 

simbol, material dan berbagai hal lainnya akan membentuk 

bangunan yang memiliki karakter dan penuh dengan makna dan 

nilai. 

   


