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BAB V KAJIAN TEORITIK 

5.1. Pengertian Sekolah Berasrama 

Menurut Tintin, Ulfiani (2012), Boarding school adalah system sekolah dengan 

asrama, dimana peserta didik dan juga para guru dan pengelola sekolah tinggal di 

asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu biasanya 

satu semester diselingi dengan berlibur satu bulan sampai menamatkan sekolahnya 

Boarding school yang baik dijaga dengan ketat agar tidak terkontaminasi oleh hal-hal 

yang tidak sesuai dengan system pendidikan atau dengan ciri khas suatu sekolah 

berasrama. Dengan demikian peserta didik terlindungi dari hal-hal yang negatif seperti 

merokok, narkoba, tayangan film atau sinetron yang tidak mendidik dan sebagainya. 

 

5.2. Kajian Teori Penekanan / Tema Desain 

Tema Desain yang diterapkan pada projek “ SMA Berasrama” ini adalah arsitektur 

bioklimatik. Latar belakang pemilihan tema arsitektur bioklimatik dikarenakan Indonesia 

mempunyai iklim tropis, dan bangunan yang berdiri di Indonesia harus mempunyai 

keunggulan dan respon terhadap lingkungan iklim di Indonesia. 

a. Pengertian Arsitektur Bioklimatik 

Arsitektur bioklimatik merupakan sebuah pendekatan yang mengarahkan 

arsitek untuk mendapatkan penyelesaian desain dengan memperhatikan 

hubungan antara bentuk arsitektur dengan lingkungannya dalam kaitannya dalam 

iklim dari daerah tersebut. 

Arsitektur bioklimatik merupakan arsitektur modern yang desain dan bangunannya 

dipengaruhi oleh iklim. Dalam merancang sebuah desain bangunan harus 
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memikirkan penerapan desain bangunan yang beradaptasi dengan lingkungan 

atau iklim pada lokasi tapak. Penghematan energy dengan melihat kondisi yang 

ada di sekitar maupun berdampak baik pada kesehatan, dengan strategi 

perancangan tertentu, bangunan yang di desain dapat memodifikasi iklim luar 

yang tidak nyaman menjadi iklim ruang yang nyaman tanpa banyak 

mengkonsumsi energy. 

b. Tujuan dari Arsitektur Bioklimatik 

Menurut Anisa Nurhenida (2016), Arsitektur bioklimatik adalah bangunan 

yang bentuk bangunannya disusun oleh desain penggunan teknik hemat energy 

yang berhubungan dengan iklim setempat dan data meteorology, hasilnya adalah 

bangunan yang berinteraksi dengan lingkungan, dalam penjelmaan dari 

operasinya serta penampilan berkualitas tinggi.  

c. Prinsip-prinsip desain arsitektur bioklimatik secara ekologi 

Menurut Ken Yeang, ada beberapa factor yang mempengaruhi rancangan 

arsitektur dalam merespon iklim tropis. Factor-faktor tersebut yaitu : 

- Orientasi Bangunan 

Orientasi pada bangunan sendiri harus tegak lurus terhadap arah geometri 

matahari, yaitu arah utara-selatan jika geometri tegak lurus, hal ini dapat 

mengurangi radiasi matahari dan akibatnya, dapat juga dengn meletakan 

luas permukaan bangunan yang terkecil menghadap timur ke barat dan 

memberikan dinding eksternal pada luar ruangan atau pada selasar yang 

terbuka. 
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Factor klimatologis yang mampu mempengaruhi kenyamanan pada iklim 

tropis antara lain : 

- Penempatan bukaan jendela 

Bukaan jendela harus sebaiknya menghadap utara dan selatan sangat 

penting untuk mendapatkan orientasi pandangan. Jika memperhatikan 

estetika bangunan curtain wall bisa digunakan pada fassad bangunan yang 

tidak menghadap matahari. 

- Ruang transisional 

Ruang transisional dapat diletakan di tengah dan di sekeliling sisi bangunan 

sebagai udara dan atrium. Ruang transisional dapat menjadi ruang 

perantara antara ruang dalam dengan ruang luar. 

5.2.1. Studi Preseden 

Wisma Dharmala 

Gedung Wisma Dharmala Sakti dirancang oleh arsitek kenamaan asal AS, Paul 

Rudolph pada 1982, bangunan wisma dharmala diberikan semboyan Paul Rudolph 

sebagai bangunan “Health Of Future” yaitu sebuah bangunan akan perdulian dengan 

kesehatan mental dan fisik dan penghuninya, dikarenakan wisma dharmala sakti 

membuat balkon serta teras yang tersebar merata di setiap lantai bangunan, sehingga 

memungkinkan adanya sinar matahari dan udara yang masuk ke dalam ruangan 

bangunan. 
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Gambar 5.1. Wisma Dharmala Sakti 

Sumber : wikiarquitectura.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


