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 ANALISA MASALAH 

 

 Permasalahan desain Sekolah Luar Biasa ini ditemukan berdasarkan 

konflik yang ditimbulkan oleh bangunan sekolah terhadap manusia, tapak, dan 

lingkungannya, dimana permasalahan tersebut dipengaruhi dari aspek keamanan, 

kenyamanan, kemudahan dan kesehatan. Berikut penulusuran masalah desain 

pada Sekolah Luar Biasa :  

4.1. Analisa Masalah 

4.1.1 Bangunan Sekolah Luar Biasa Terhadap Aktivitas Manusia 

Bentuk dan besaran ruang serta sirkulasi pada bangunan sekolah 

luar biasa ini diperngaruhi oleh aktivitas pelakunya. Para pelaku pada 

bangunan ini tergolong menjadi dua, yaitu mereka yang memiliki fisik 

normal dan mereka yang menyandang disabilitas. Para penyandang 

disabilitas memiliki perilaku khusus, sehingga membutuhkan ruang dan 

sirkulasi yang khusus pula. Besaran ruang dan sirkulasi pada bangunan ini 

harus dapat memenuhi kebutuhan dari penyandang disabilitas tersebut, 

sehingga luasan tiap ruangan harus memperhatikan kebutuhan dari 

penyandang disabilitas tersebut.  

Kenyamanan menjadi hal yang penting agar aktivitas belajar 

mengajar di sekolah ini dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Maka 

perlu diperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas dari segi 

perilaku dan psikologisnya. Penataan ruang interior pada kelas harus 

berdasarkan kondisi ketunaan penggunanya, sehingga SLB jurusan A, B, 

dan C memiliki kebutuhan dan bentuk layout kelas yang berbeda – beda. 

Keamanan juga perlu diperhatikan karena para murid di sekolah luar biasa 
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tidak sekuat anak normal umunya sehingga harus memperhatikan 

keamanan terutama dari segi interiornya, seperti pemilihan bahan, dan 

bentuk interiornya. 

Sirkulasi juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena 

berkaitan dengan aktivitas pengguna untuk berkegiatan. Dengan kondisi 

pengguna yang mayoritas merupakan penyandang disabilitas, maka 

besaran sirkulasi harus diperhatikan sesuai dengan kebutuhan pengguna 

terutama bagi mereka yang dalam mobilitas sehar – hari menggunakan 

alat bantu seperti tongkat dan kursi roda. 

4.1.2 Fungsi Bangunan Terhadap Kondisi Fisik Tapak 

Indonesia yang beriklim tropis membuat negara ini memiliki 2 

musim, yaitu kemarau dan penghujan, sehingga dalam 1 musim memiliki 

masa yang cukup lama yaitu 6 bulan. Ini akan mempengaruhi aktivitas 

pada ruang outdoor. Sehingga membutuhkan ruang alternatif jika aktivitas 

diluar ruangan tidak dapat dilaksanakan akibat cuaca yang sangat panas 

ataupun sedang hujan. 

Topografi pada tapak ini berbentuk datar sehingga pada bangunan 

sekolah luar biasa dengan topografi datar akan sangat memudahkan para 

murid untuk melaksanakan kegiatan di sekolah ini. Dalam undang – 

undang No. 33 tahun 2008 juga diatur bahwa kemiringan lahan untuk 

bangunan Sekolah Luar Biasa harus kurang dari 15%. 

Kemudian tidak terdapat vegetasi pada tapak ini, hanya terdapat 

tanaman ilalang dan tanaman liar. Sehingga perlu penambahan vegetasi 

karena pada sekolah diharapkan dapat memiliki kesan rindang. 
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4.1.3 Bangunan Sekolah Luar Biasa Terhadap Bangunan di Lingkungannya 

Lingkungan disekitar sekolah luar biasa ini mayoritas merupakan 

bangunan ruko ruko dan fasilitas umum lainnya. Maka suasana pada 

bangunan sekitar tapak terasa ramai dan cenderung bising. Ditambah lagi 

jalan raya yang cukup padat sehingga mempengaruhi kebisingan dan 

keamanan untuk mengakses kedalam tapak ini. 

Pada daerah tapak ini memiliki perekonomian yang cukup baik 

karena Kawasan ini berada di daerah perdagangan dan padat. Banyak 

ruko – ruko yang berderet di sekitar tapak, terdapat pula sekolah dan kantor 

– kantor di daerah tapak terpilih ini. Sekolah tersebut adalah SDN Ngaliyan 

03, dan Universitas UIN Walinsongo. Tapak terpilih juga dekat dengan 

fasilitas kesehatan yaitu Permata Medika Hospital yang berjarak 2 km. 

Dari segi transportasinya, tapak ini dapat dilewati oleh transportasi 

pada umumnya yaitu motor, mobil, bus, truk, dan sebagainya. Di dekat 

tapak juga terdapat halte BRT (Bus Rapid Trans Semarang) yang dalam 

pengoperasiannya hampir mencakup seluruh kota Semarang. 

4.2 Uraian Masalah 

Dengan demikian permasalahan yang ditemukan pada fungsi 

bangunan Sekolah Luar Biasa terhadap manusia, tapak, dan 

lingkungannya yaitu memiliki kualitas ruangan yang baik dan nyaman serta 

aman bagi para penyandang disabilitas agar kegiatan proses belajar 

didalam maupun diluar kelas dapat terlaksana dengan baik, kemudian 

memiliki luasan dan sirkulasi yang sesuai dengan kebutuhan penyandang 

disabilitas sehingga tidak mengganggu gerak dari pengguna, serta 

kemudahan sirkulasi untuk mengakses satu ruangan ke ruangan lainnya, 

lalu kepadatan lalu lintas dan lingkungan sekitar yang sekiranya dapat 
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membahayakan pengguna terutama mereka yang memiliki kekurangan 

fisik, kemudian tidak terdapat vegetasi didalam tapak sehingga perlu 

ditambahkan vegetasi, lalu terdapat fasilitas kesehatan yang terdapat 

didekat tapak, kemudian akses yang cukup mudah untuk menuju ke tapak 

dapat menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. 

Topografi yang relative datar memudahlan pengguna untuk melaksanakan 

kegiatan didalam tapak ini. Menurut permasalahn yang telah diuraikan, 

maka dapat dikategorikan menurut tinggi rendahnya masalah tersebut 

sebagai berikut : 

A. Masalah dengan tingkat tinggi 

Masalah pada tinggat tinggi merupakan masalah yang cukup dominan 

dan penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Masalah yang 

termasuk dalam tingkat tinggi pada bangunan ini yaitu memiliki kualitas 

ruang yang dalam penataannya memperhatikan kebutuhan 

penggunanya yaitu para penyandang disabilitas secara psikologi 

sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan 

maksimal. Lalu juga sirkulasi yang dalam perancangannya perlu 

memperhatikan perilaku para penyandang disabilitas agar gerak 

mereka dalam berkegiatan tidak mengganggu satu sama lain. 

B. Masalah dengan tingkat sedang 

Masalah pada tinggat sedang merupakan masalah yang tidak terlalu 

tinggi. Pemecahan masalahnya dilakukan setelah pemecahan masalah 

tingkat tinggi terselesaikan. Masalah yang termasuk dalam tingkat 

sedang yaitu pengaruh cuaca dan iklim serta vegetasi terhadap tapak 

dimana dapat berpengaruh terhadap pengguna terutama ketahanan 

fisik dari penyandang disabilitas.   
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C. Masalah dengan tingkat rendah 

Masalah pada tingkat ini merupakan masalah yang tidak begitu 

significant. Masalah pada tingkat ini yaitu kebisingan yang ditimbulkan 

dari padatnya lalu lintas sehingga dapat mengganggu proses belajar 

mengajar terutama bagi ruangan yang terdapat di dekat jalan raya. 

4.3 Pernyataan Masalah  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka 

masalah yang perlu diutamakan dan menjadi proiritas yaitu masalah 

dengan tingkat tinggi. Sehingga pertanyaan permasalahan untuk 

permasalahan desain ini yaitu: 

Permasalahan yang terdapat didalam mendesain sebuah Sekolah 

Luar Biasa yaitu : 

3. Bagaimana menciptakan ruangan yang berdasar pada unsur psikologis 

dari penyandang disabilitas untuk desain Sekolah Luar Biasa? 

4. Bagaimana menciptakan sirkulasi dan tatanan ruang yang nyaman dan 

aman agar penyandang disabilitas tidak saling terganggu untuk 

menjalankan kegiatannya? 

  


