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BAB 4 

PENELUSURAN DAN ANALISA MASALAH 

4.1. PENELUSURAN MASALAH 

 Sekolah merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk 

manusia.Lokasi untuk bangunan sekolah ini idealnya berada pada daerah 

minimnya penduduk serta luas yang menyebabkan jarak antara rumah murid 

- murid dengan sekolah terpaut jauh. Namun bangunan sekolah yang 

terdapat di pusat kota memiliki permasalahan pada keterbatasan lahan serta 

kenyamanan lahan yang terganggu akibat aktivitas di pusat kota sangat 

tinggi. 

 Facade bangunan yang berada di pusat kota lebih cenderung 

monoton karena lebih mengutamakan fungsi daripada bentuk sehingga 

kurang menarik perhatian dari para pengguna bangunan ketika berkunjung. 

Bentuk bangunan tidak hanya memberikan ketertarikan terhadap pengguna 

bangunan namun juga sebagai identitas dari pemilik bangunan tersebut. 

4.2. ANALISA MASALAH 

 4.2.1. MASALAH FUNGSI BANGUNAN TERHADAP ASPEK PENGGUNA 

 Setelah melakukan survey lapangan, lokasi tersebut memiliki 

luasan sebesar 5045 m2 .Dengan luas lokasi tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas kegiatan yang ada di 

dalamnya.sesuai dengan peraturan - peraturan yang berlaku di dalam 

pemerintah kota Madiun.  
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 4.2.2. MASALAH FUNGSI BANGUNAN TERHADAP TAPAK 

 Aksebilitias terhadap lokasi tapak cukup sulit, pasalnya 

dengan daerah kawasan perdagangan dan jasa tentu saja banyak 

sekali kendaraan besar untuk mengangkut  dalam menunjang 

kegiatan dari kawasan perdagangan dan jasa. Tidak hanya itu saja, 

dengan tidak adanya lahan parkir banyak sekali kendaraan yang 

parkir di bahu jalan yang menyebabkan kemacetan sering terjadi. 

 Area lokasi merupakan kawasan perdagangan dan jasa 

sehingga banyak sekali bangunan - bangunan 2 lantai hingga high 

rise yang memadati daerah kawasan tersebut.Namun dengan 

banyaknya bangunan - bangunan tersebut tidak diimbangi dengan 

ruang hijau sehingga kawasan tersebut menjadi sangat gersang dan 

panas. 

 Ditambah dengan kepadatan kendaraan dari kecil hingga 

besar yang berlalu lalang didaerah tersebut. Dengan asap kendaraan 

yang begitu banyak dapat membuat udara tercemar dengan asap 

kendaraan tersebut. 

 Karena di lingkungan yang padat dan juga merupakan 

kawasan perdagangan dan jasa, menyebabkan drainase tidak 

berjalan dengan baik.Hal tersebut dikarenakan drainase tersebut 

tidak dirawat atau diperbaiki dengan baik akibat pembangunan yang 

terus menerus di kawasan tersebut.Sama halnya dengan drainase 
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kabel listrik juga tidak terawat dengan baik akibatnya banyak kabel 

yang melintang di atas jalan membuat kabel menjadi menyatu. 

4.2.3. MASALAH FUNGSI BANGUNAN TERHADAP LINGKUNGAN 

LUAR TAPAK 

 Lokasi lahan di kota lebih cenderung mengarah ke bentuk - 

bentuk modern yang lebih menarik dan baru. Hal tersebut mungkin 

nampak tidak menyatu dengan bangunan arsitektur religi pada 

bangunan sekolah swasta.Bahkan dapat menimbulkan pikiran - 

pikiran negatif jika terdapat bangunan yang mengarah keagamaan 

berdiri di sekitar bangunan yang lebih modern. 

4.3. PERNYATAAN MASALAH 

 Bagaimana tata ruang sekolah Santo Yusuf dalam mengantisipasi 

keterbatasan lahan disaat kebutuhan sekolah Santo Yusuf meningkat ? 

 Bagaimana bentuk sekolah Santo Yusuf dalam mengekspresikan 

arsitektur religius ? 

 

 

 

 

 

 

 

 




