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SEKOLAH SANTO YUSUF MADIUN 

FASILITAS YANG SESUAI DAN MEMBERI 
KENYAMANAN DALAM MENJALANI KEGIATAN 

PENDIDIKAN 

PENYEDIAAN 
FASILITAS SEBAGAI 

TUNTUTAN 
AKTIVITAS 

PENCIPTAAN NUANSA 
RELIGI DALAM 

KOMPLEK BANGUNAN 

SEKOLAH SANTO YUSUF MADIUN YANG MEMILIKI 
FASILITAS DAN NUANSA RELIGI DI DALAMNYA 

SEHINGGA MEMBERIKAN KENYAMANAN BAGI PARA 
PENGGUNA BANGUNAN SEKOLAH SANTO YUSUF 

MADIUN. 

BAB 5 

LANDASAN TEORITIK 

5.1. KAJIAN TEORI PENEKANAN DESAIN 

5.1.1 URAIAN INTEPRETASI DAN ELABORASI TEORI PENEKANAN 

DESAIN 

 Landasan dalam perencanaan proyek Sekolah Santo Yusuf 

Kongregasi Bruder CSA ini mengarah kepada penyediaan fasilitas – 

fasilitas ruang yang menjadi tuntutan dasar para murid dalam 

melaksanakan aktivitas pendidikan dan terciptanya sebuah komplek 

bangunan yang mampu memberikan nuansa arsitektur religi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Diagram 6. Diagram Penekanan Desain 

  Sumber : Analisa Pribadi 
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Penekanan desain pada proyek ini mengarah pada terwujudnya 

desain bangunan Sekolah Santo Yusuf yang menunjukan bangunan 

pendidikan Katolik dan penyediaan fasilitas yang mendukung kegiatan 

pendidikan sebagai tuntutan mendasar dari aktivitas dengan memberi 

pertimbangan pembatasan antar fasilitas sehingga kegiatan di dalam 

komplek tidak saling menggangu. 

Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam penekanan 

desain proyek ini, yaitu : 

 Fungsi 

Kurangnya fasilitas yang terdapat disekolah tersebut karena 

banyaknya anak - anak yang mendaftar disekolah tersebut 

 Dimensi 

Penyediaan fasilitas ruang yang menjadi wadah bagi pengguna 

untuk menjalani aktivitas dengan perhitungan dimensi ruang yang 

mampu memberi kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna 

 Citra 

Memberi perwujudan sebagai bangunan Sekolah Katolik dengan 

mengupayakan perwujudan kekhasan agama Katolik  di bangunan 

yakni dengan memberi pendekatan arsitektur religi 

5.1.2  SIMBOL DALAM AGAMA KATOLIK 

 Budaya dapat divisualisasikan dengan simbol dimana suatu 

11simbol merupakan sebuah lambang, dimana simbol digunakan 

                                                             
11Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. 

Jakarta. Pusat Bahasa. 
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untuk mengekspresikan ide - ide atau gagasan. Seperti contoh 

burung merpati yang melambangkan perdamaian. 12Terdapat 3 

macam simbol yang memberikan kesan dan peran yang ingin 

disampaikan, yaitu : 

a Simbol Tersamar 

Simbol yang ingin menggambarkan fungsi, misalnya pabrik 

beratap gerigi dengan tujuan memaksimalkan pencahayaan alami 

b Simbol Metafora atau Kiasan 

Simbol yang menggambarkan perumpamaan, misalnya toko alat 

music dengan bentuk bangunan sebuah alat music. 

c Simbol sebagai Pengenal Bentuk 

Simbol yang merupakan suatu ciri dari sebuah fungsi, misalnya 

gereja dengan bentuk salib di ujung atap. 

Simbol di dalam agama Katolik memiliki tujuan untuk 

mengungkapkan hal yang berhubungan dengan Allah. Berikut adalah 

beberapa simbol di dalam agama Katolik yang sering ditemui oleh 

orang pada umumnya : 

 Abu 

Merupakan sisa pembakaran yang menggambarkan bahwa 

manusia berasal dari abu. Melambangkan dosa dan kelemahan 

yang ditimbulkan akibat perbuatan manusia. 

 Air 

                                                             
12MK PPPA 1 hal 22 
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Simbol yang membersihkan dan menyegarkan kehidupan bagi 

segala makhluk, melambangkan kehidupan baru dan 

pembebasan dari dosa. 

 Alfa dan Omega 

Lambang Allah sebagai awal dan akhir. 

 Api 

Lambang akan tanda - tanda kehadiran Allah. 

 Merpati 

Lambang Roh Kudus. 

 Ikan 

Lambang diri Kristus. 

 Ikan kecil yang banyak 

Lambang umat Kristiani. 

 Lilin 

Lambang Kristus dan kita mampu menjadi cahaya dunia. 

 Salib 

Lambang Kemenangan Kristus atas Kejahatan dan Kematian. 

 Roti dan Anggur 

Lambang tubuh dan darah Kristus. 

5.2 Ajaran Kongregasi CSA13 

 Kedewasaan Manusia 

- Mengenal diri dan berkembang menjadi pribadi yang dewasa 

                                                             
13Perencanaan Program dan Panduan Kegiatan Postulan CSA 
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- Mengembangkan nilai – nilai pribadi dan mampu untuk 

mengolah hidup, mengarahkan emosi, dan mengintegrasikan 

hidup rasa – perasaan yang masih liar. 

- Menemukan kebebasan sejati dengan diri sendiri, orang lain, 

dan Tuhan. 

- Mengembangkan rasa tanggung jawab yang kuat untuk 

menghayati nilai – nilai pribadinya sebagai manusia Kristiani. 

- Menumbuhkan sikap kritis yang memungkinkan untuk 

mencari dan menemukan kebenaran, tanggap, dan peka. 

 Kedewasaan Kristiani 

- Membina hidup Kristiani yang mendasar, sehingga hidupnya 

merupakan pilihan bebas dari jawaban iman. 

- Membina hidup kerohanian, masuk kedalam irama doa 

pribadi dan doa bersama serta hidup sakramental sebagai 

ajaran Gereja 

- Mampu membina kebebasan hati nurani yang dapat 

membuat pilihan dalam panggilan dan mampu mengambil 

keputusan untuk lanjut ke tahap berikutnya 

- Mampu memahami lebih mengenai gerak Kerajaan Allah di 

mana Gereja serta tarekat sehingga menjadi pola 

perwujudan dan dinamikanya. Sehingga mampu tumbuh 

sadar dan bertanggung jawab yang mampu membangun 

Kerajaan Allah. 
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 Kedewasaan Religius 

- Mampu memahami dan mengerti hidup bakti dan tarekat 

yang dipilih 

- Mampu mengenal hidup bakti dan mampu menghayati dalam 

ajaran CSA yang dipilih 

- Mampu mewujudkan dan menghayati kesederhanaan rohani 

tarekat yang bertanggung jawab 

 Kedewasaan Tarekat 

- Mampu mengenal hidup bakti dan mampu menghayati dalam 

tanggung jawab sesuai ajaran CSA 

- Mewujudkan kesederhanaan rohani tarekat yang 

bertanggung jawab sosial. 

 Ajaran yang dilakukan oleh kongregasi CSA sendiri 

berdasarkan Santo pelindung tarekat CSA yaitu Santo Aloysius 

dimana diajarkan untuk mengubah hidup terutama bagi kaum muda 

untuk lebih berusaha dalam meraih tujuan berdasarkan kemurnian hati 

dan belas kasih terhadap sesama yang sesuai dengan kemampuan 

kita.Karena menurut Santo Aloysius sendiri kaum muda pada tiap 

zaman memiliki tujuan untuk bersenang - senang demi meninggalkan 

dari perasaan - perasaan yang menyakitkan. Dari Santo Aloysius 

sendiri diajarkan bahwa selayaknya kita harus menghadapi apa yang 
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ada di hadapan kita dengan jiwa yang berkobar tanpa harus 

menghindarinya. 

5.3 PRINSIP PERANCANGAN ARSITEKTUR RELIGI 

 14Menurut Egon Schirmbeck ( 1987 ), prinsip – prinsip 

perancangan simbolisme dalam arsitektur adalah sebagai berikut 

a. Menciptakan urutan yang berbeda - beda sehingga dapat 

mengingatkan orang terhadap tempat sambil berjalan 

melalui tempat tersebut. 

b. Campuran fungsi yang berbeda - beda sehingga dapat 

meningkatkat kontak sosial, beda halnya dengan 

pemisahan fungsi oleh gerakan modern pada tahun 1920 - 

an dan 1930 - an. 

c. Arsitektur sebagai media komunikasi bagi para pengamat. 

Arsitektur sebagai pembawa simbolisme dan informasi. 

d. Menekankan pada artifisialitas dari arsitektur. Memisahkan 

dari kawasan lahan alamiah dan volume ruang buatan. 

Memisahkan ruang luar alamiah dan interior buatan.  

e. Bentuk dari suatu hasil ruang yang sesuai dengan " dasar " 

nya. Seperti contoh merancang ruang menurut bayangan 

                                                             
14http://calonarsitek.wordpress.com/2007/11/22/prinsip-perancangan-simbolisme-

egon-schirmbeck/ 

http://calonarsitek.wordpress.com/2007/11/22/prinsip-perancangan-simbolisme-egon-schirmbeck/
http://calonarsitek.wordpress.com/2007/11/22/prinsip-perancangan-simbolisme-egon-schirmbeck/
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yang terbentuk oleh bangunan dan mengorientasikan 

bangunan sesuai dengan arah angin. 

f. Membedakan suatu identitas ruang melalui penerangan 

alami.  

g. Peralihan langsung dari satu volume ke volume yang lain. 

Integrasi dari ruang-ruang interior dan eksterior.  

h. Memisahkan facade dan badan bangunan. Facade sebagai 

suatu informasi " dua dimensi. " 

i. Ikatan antara ruang atau bangunan melalui suatu tali atau 

rantai kejadian, sebagai pengingat dan pengenalan tempat 

bahwa memiliki karateristik ruang yang khas. 

5.4 KEMUNGKINAN PENERAPAN TEORI PENEKANAN DESAIN 

  Menerapkan teori Arsitektur Religi ini memiliki tujuan agar dapat 

menciptakan nuansa religi yang berada di komplek bangunan sekolah Santo 

Yusuf kota Madiun. Dengan cara memberikan suatu identitas dengan 

menampilkan suatu simbol yang bertujuan memberikan image atau citra 

yang kuat demi membangun pendidikan Katolik yang dikhususkan bagi para 

murid yang bersekolah disekolah Santo Yusuf.Penerapan – penerapan teori 

Arsitektur simbolisme nampak pada : 

 Menampilkan detail ornamen pada bukaan bangunan 

Detail ornamen dapat diwujudkan dijendela pada bingkai jendela 

yang membentuk blok berukuran tebal serta lambang salib diatas 

jendela tersebut, umumnya sering nampak pada detail bangunan 
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Katolik. Selain itu pada bentukan pintu yang bagian atasnya 

membentuk busur lingkaran dengan diameter mencapai 2 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penataan bangunan yang juga membentuk tanda salib ( + ) 

Salah satu bangunan sekolah Santo Yusuf dapat dibentuk dengan tanda 

salib ( + ) serta penataan vegetasi pada ruang terbuka hijau agar dapat 

memberi kesan teduh dan tenang di komplek sekolah. 

5.5 STUDI PERILAKU 

15Menurut Elida Prayitno ( 2006: 8 ) dalam Hafiz Hidayat tingkah 

laku remaja yang berkembang akan memperlihatkan perilaku positif. Saat 

ini banyak remaja yang memperlihatkan perilaku negatif yang salah satunya 

adalah perilaku agresif dimana suatu tindakan yang disengaja terhadap 

individu lain yang menyebabkan sakit fisik dan psikis terhadap individu lain. 

                                                             
15Elida Prayitno. 2006. Psikologi Perkembangan Remaja. Padang: FIP UNP 

Gambar 5.1.Contoh penerapan 
simbolisme pada detail jendela 

Sumber gambar :Analisis 
pribadi 

Gambar 5.2. Contoh simbolisasi salib 

pada pintu 

Sumber gambar :Analisis pribadi 

https://www.researchgate.net/publication/317507092_Profil_Siswa_Agresif_dan_Peranan_Guru_BK
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16Perilaku agresif menurut Moore dan Fine (dalam Koeswara, 1998: 5 ) 

dalam Hafiz Hidayat, merupakan tingkah laku kekerasan secara fisik 

ataupun secara verbal terhadap individu lain atau terhadap objek - objek. 

 Tingkah laku negatif dari para remaja dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya adalah kekuasaan, provokasi, dan situasi. Dari 

faktor situasi inilah yang membuat remaja berperilaku agresif untuk 

melindungi atau memenangkan dirinya sendiri dalam kondisi apapun. Pada 

sekolah Santo Yusuf dilakukan pengamatan observasi dan wawancara 

mengenai studi perilaku dari beberapa siswa - siswi yang sekolah di 

Sekolah Santo Yusuf. 

Untuk pengamatan sendiri diambil 4 tempat yang cukup membuat 

para siswa - siswi merasa tidak nyaman ditempat tersebut.Yaitu pintu 

masuk, tangga, kantin, dan kelas.Mengapa mengambil tempat 

tersebut?Karena tempat tersebut yang dapat membuat kenyamanan dan 

keamanan siswa - siswi terganggu dikarenakan kondisi tempat yang tidak 

sesuai dengan standart yang ada sehingga perilaku siswa - siswi berubah. 

No. Tempat Perilaku Faktor 

1 Pintu Masuk - Mendorong 

- Marah 

- Berdesak - 

desakan 

- Pintu Masuk 

untuk sekolah 

tersebut hanya 

1 

                                                             
16 Koeswara. 1998. Agresi Manusia. Bandung: Rosda Offset 
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 - Lebar pintu 

masuk 

memiliki 

ukuran 5 

meter dan 

tinggi kurang 

dari 4 meter 

2 Tangga - Mendorong 

- Marah 

- Berdesak - 

desakan 

- Lelah saat 

naik 

 

- Lebar tangga 

yang memiliki 

ukuran kurang 

lebih 1 meter 

- Tinggi anak 

tangga yang 

tidak sesuai 

dengan 

ketentuan 

3 Kantin - Mendorong 

- Marah 

-Bertengkar 

- Berdesak - 

desakan 

- Kantin untuk 

sekolah 

tersebut hanya 

1 saja dan 

kecil 

- Akses 

menuju lokasi 

kecil 
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 - Ukuran 

kantin yang 

memiliki lebar 

kurang lebih 5 

meter dan 

memanjang 

4 Kelas - Melirik 

karena berisik 

- Berdesak - 

desak 

- Ukuran kelas 

yang tidak 

sesuai dengan 

kapasitas 

murid 

- Sirkulasi 

didalam kelas 

yang sedikit 

Tabel 11. Perilaku Siswa - Siswi Sekolah Santo Yusuf Madiun 

Sumber :Data Pribadi dan Analisa Pribadi ( Survey Lapangan ) 

 Karena lokasi yang memiliki ukuran tidak sesuai dengan 

jumlah kapasitas siswa - siswi serta beberapa ruang yang hanya 

memiliki 1 yang digunakan untuk seluruh sekolah Santo Yusuf 

membuat siswa - siswi yang ada di Sekolah Santo Yusuf seringkali 

ketika melakukan aktivitas terutama di ke - 4 tempat tersebut 

seringkali perilaku siswa - siswi melakukan dorongan terhadap 

temannya agar mereka dapat lewat. Hal tersebutlah yang dapat 

menimbulkan kecelakaan seperti jatuh, tersandung, dll. Yang dapat 
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mencelakakan temannya atau bahkan orang kali seperti guru, bruder, 

orang tua murid, atau orang lain yang sedang berkunjung ke sekolah 

tersebut. Untuk itu perlu diperhatikan sirkulasi antar ruang serta 

ukuran ruang sesuai kapasitas dan standart agar keamanan dan 

kenyamanan dapat terjamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




