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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Pengertian Judul 

Rumah Pintar   : Rumah pintar merupakan “Rumah 

Pendidikan” untuk masyarakat yang 

memiliki banyak fungsi. Bagi anak-anak, 

rumah pintar dapat berfungsi untuk 

meningkatkan minat baca, 

mengembangkan potensi kecerdasan dan 

mengenal teknologi melalui 

pembelajaran di lima sentra: (1) sentra 

buku (2) sentra kriya, (3) sentra 

permainan (4) sentra audio visual, dan 

(5) sentra computer. (Petunjuk Teknis 

Program Rumah Pintar, 2014)  

Pendidikan Non Formal :    Jalur Pendidikan yang diselenggarakan di 

luar pendidikan formal yang dapat 

dilaksanakan secara terstruktur dan 

berjenjang. Pendidikan non formal 

diselenggarakan bagi warga masyarakat 

yang memerlukan layanan pendidikan 

yang berfungsi sebagai pengganti, 

penambah, dan/atau pelengkap 

pendidikan formal dalam rangka 

mendukung pendidikan sepanjang hayat. 

(UU. Sisdiknas, 2004) 

Kaum Dhuafa :  Pengertian dhu’afa yang berakar dari 

kata dha’afa membentuk kata dhu’afa 
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  dengan segala perubahannya di dalam 

Al-Qur’an mengandung pengertian 

lemah: lemah secara fisik, lemah 

kedudukan, lemah ekonomi, lemah akal 

dan ilmu/kurang pendidikan, lemah 

iman/keyakinan, dan lemah jiwa. (Peran 

Yayasan Yatim dan Dhuafa, 2014) 

Surakarta :    Kota Surakarta merupakan salah satu kota 

diprovinsi Jawa Tengah, Indonesia yang 

berpenduduk. Kota dengan luas 44.04 

km² ini berbatasan dengan Kabupaten 

Karanganyar dan Kabupaten Boyolali 

disebelah utara, Kabupaten Karanganyar 

dam Kabupaten Sukoharjo disebelah 

timur dan barat, dan Kabupaten 

Sukoharjo disebelah selatan.  (Badan 

Pusat Statistika Kota Surakarta, 2016) 

1. 2 Latar Belakang 

 Fenomena anak putus sekolah menjadi suatu keprihatinan pada saat 

ini. Ketika kita mencari akar permasalahannya, kebanyakan adalah karena 

kemiskinan, ketidak mampuan dalam hal ekonomi dan rendahnya 

pemahaman akan pentingnya pendidikan untuk masa depan. Dengan 

kemiskinan pula banyak masyarakat akhirnya memutuskan untuk tidak lagi 

mencari ilmu di sekolah dan memilih bekerja seadaanya sajat. Banyak 

sekolah atau lembaga pendidikan, justru menjadikannya sebagai bidang 

usaha yang dapat dikomersilkan. Hal ini semakin mempersulit masyarakat 

miskin untuk menempuh pendidikan dibangku sekolah. 

Berbicara mengenai pendidikan di Indonesia sendiri, pendidikan itu 

adalah suatu penentu agar bangsa ini dapat melangkah lebih maju dan dapat 
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bersaing dengan Negara-negara lainnya yang ada di dunia. Melihat 

kekayaan alam Indonesi yang sangat melimpah, sangat disayangkan apabila 

semua kekayaan alam di Indonesia tidak dapat diolah dan dimanfaatkan oleh 

anak Indonesia itu sendiri. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya sumber 

daya manusia yang berkualitas untuk mengolah sumber daya alam, dimana 

pendidikan menjadi titik tolak dari keberhasilan suatu bangsa. Kurangnya 

kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keterbatasan biaya 

bagi anak yang kurang mampu membuat pendidikan di Indonesia ini 

menjadi suatu masalah yang rumit. Dibutuhkan peran dari pemerintah dalam 

membangun bidang pendidikan. Gambaran ini tercermin dari banyak anak-

anak usia sekolah belum mendapatkan pendidikan yang layak, atau bahkan 

tidak sama sekali merasakan bangku pendidikan. Jangankan didaerah 

pedalaman, di ibu kota sekalipun kita masih dapat menemukan anak-anak 

yang tidak bersekolah karena tuntutan ekonomi dan kesadaran akan 

pentingnya pendidikan untuk diikuti sangat rendah. Sumber daya manusia 

yang berkualitas, tercipta dari pendidikan yang bermutu dan terstruktur 

dengan baik pula. Karena dengan begitu, akan membangun pengetahuan, 

sikap tertib dan rasa disiplin anak dalam menjadi individu-individu yang 

bermutu, beretika serta beragama. Dengan demikian, akan terlahir pula anak 

bangsa yang dapat melanjutkan pembangunan dan perkembangan Indonesia. 

Mengingat banyaknya penduduk dan sangat luasnya Negara Indonesia, hal 

ini memang bukan masalah yang mudah untuk dimusnahkan. Dengan peran 

pemerintah untuk lebih focus dalam mementingkan kebutuhan pendidikan 

bagi anak-anak, serta kecermatan pemerintah dalam mengembangkan 

potensi anak, karena tidak sedikit anak-anak yang berpotensi tidak 

mendapatkan perhatian dari negara ini. Bukan hal mustahil bagi Indonesia 

untuk menjadikan negara ini menjadi negara yang sudah siap bersaing dan 

menjadi negara yang lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. 

Dilihat dari usaha pemerintah, pemerintah juga tidak tinggal diam 

dalam meningkatka mutu pendidikan di Negara ini, terlihat dari berbagai 
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kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, yakni salah 

satunya dengan program Pencanangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 

Sembilan Tahun. Kebijakan umum lain dari pemerintah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia adalah dengan memberikan 

peluang untuk mengikuti program penyamaan kepada penduduk usia 

dewasa yang tidak bisa mengikuti pendidikan formal dan memberikan lebih 

banyak kesempatan kepada sekolah swasta dan lembaga pendidikan yang 

diselenggarakan masyarakat untuk lebih banyak berperan serta 

menyelenggarakan pendidikan dasar. 

Kondisi pendidikan didaerah juga tidak jauh berbeda dengan apa yang 

terjadi secara keseluruhan di Indonesia ini, khususnya di daerah Kota 

Surakarta dari hasil pendataan tahun 2015 tercatat ada sekitar 734 anak 

putus sekolah namun DISDIPORA baru bisa mencatat 129 orang untuk 

dapat mengikuti dalam Program Kelompok Belajar (Kejar) paket. (Sumber: 

Wawancara dengan pihak DISDIPORA). Jumlah tersebut terdiri atas banyak 

jenjang sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas 

Pemahaman ini dimana Rumah belajar dapat memberikan andil dalam 

keberlanjutan pendidikan anak-anak di Kota Surakarta. Dengan konsep 

penekanan arsitektur islam dari sisi objek arsitekturalnya maupun fungsi dan 

pengguna rumah belajar ini. Arsitektur islam dalam perancangan ini 

merupakan sebuah alat untuk integrasi antara pemahaman psikologi anak-

anak dengan adab penajaran Islam yang ternaung dalam suatu arsitektural. 

Sehingga dalam aktivitasnya pada rumah belajar ini, anak akan terbawa 

perasaan dengan sendirinya tanpa paksaan seperti melewati sebuah ruangan 

dengan beberapa tahap. Konsep seperti ini akan memberikan pengalaman 

spiritual yang terlahir dari estetika arsitektur dan lingkungannya. Hal 

tersebut akan memberikan stimulus bagi anak agar menerimanya sebagai 

pesan dakwah bagi konsepsi agama mereka dan terbawa pada setiap 

aktivitasnya hingga bisa hidup mandiri selepas di rumah belajar. Agama 

yang akan menjadi pedoman hidup mereka dalam segala aktivitas. 
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Arsitektur islam bukan merupakan aliran atau langgam dalam dunia 

arsitektur seperti renaisans, modern, postmodern, atau internasional style. 

Akan tetapi arsitektir islam merupakan upaya untuk enampilkan dan 

menerapkan asas-asas dan dasar ajaran agama islam dalm sebuah produk 

karya arsitektur baik berupa bentuk fisik maupun dalam bentuk non fisik. 

Maha Suci Allah Yang menurunkan Al-Qur’an dalam bahasa Arab sehingga 

untaian ayat-ayat suci yang  demikian agungnya ditulis dalam huruf-huruf 

hijayyah yang menghasilkan Kaligrafi Al-Qur’an yang sangat indah. Hal 

tersebut menjadi objek ekspresi seni yang demikian dominan sehingga 

praktis hampir semua produk peradaban Islam awas (Timur Tengah) yang 

bersifat materi tidak terlepas dari goresa ayat-ayat suci Al-Qur’an dan hadist 

yang dipadu dengan seni ornamental berupa bentuk-bentuk geometris atau 

jalinan gari yang indah serta motif dedaunan dan bunga yang semakin 

menambah keindahan seni islami. Kesemuanya itulah hanya merupakan 

salah satu bagian dari konsep keindahan islam. 

1. 3 Rumusan Masalah 

Bagaimana merencanakan dan merancang rumah belajar dengan 

pendekatan arsitektur islam yang selain aman, nyaman untuk anak putus 

sekolah namun dapat membentuk anak tersebut menjadi generasi muda 

islami.  

1. 4 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

1.4.1 Tujuan 

Perancangan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

A. Menciptakan rumah belajar dengan pendekatan arsitektur islam yang 

aman dan nyaman untuk anak putus sekolah. 

B. Membentuk sikap dan perilaku anak putus sekolah agar sesuai dengan 

kaidah agama dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. 

C. Memberikan berbagai alternative pelayanan untuk memenuhi 

kebutuhan anak-anak dan menyiapkan masa depannya sehingga 

menjadi masyarakat yang produktif. 
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1.4.2 Sasaran 

Menjadikan rumah belajar sebagai tempat pendidikan dan bermain 

bagi anak-anak putus sekolah. 

1. 5 Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1.5.1 Batasan 

Rumah belajar merupakan fasilitas bagi anak putus sekolah untuk 

mendapatkan pembinaan agar menjadi anak yang mengerti kaidah agama 

dan norma-norma masyarakat. 

1.5.2 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan ditekankan pada aspek penampilan bentuk bangunan 

yang sesuai dengan arsitektur islam dan karakteristik anak. Lingkup 

kegiatan yaitu kegiatan pembelajaran, sosialisasi, rekreasi. Kegiatan 

keagamaan yang meliputi faktor konsepsi agama, prinsip perasaan, 

kepercayaan dan kemudian keimanan. 

1. 6 Metode Pembahasan 

Metode yang digunakan adalah dengan cara memecahkan masalah 

yang ada pada masa sekarang di lapangan dengan mengumpulkan data, 

menyusun, mengklarifikasi serta mengintrepretasikan data-data. 

1.6.1 Data Primer 

Data primer didapat dari studi literature sebagai sumber pustaka 

yang dijadikan acuan dalam menetapkan standart dan dasar sebagai 

pedoman yang digunkan untuk memecahkan permasalahan yang ada. 

1.6.2 Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari hasil survey lapangan yang telah 

dianalisa kemudian digunakan sebagai pertimbangan dalam mendesain 

berdasarkan standart yang ada. 

1. 7 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena 

mengenai topic yang diangkat. Materi dalam bab ini berisi tentang: latar 
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belakang, rumusan masalah yang diangkat, tujuan, metode pembahasan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Uraian tentang landasan teori yang dijadikan untuk mencapai tujuan 

perancangan. Teori yang berkaitan dengan anak jalanan serta pendekatan 

dalam perencanaan rumah belajar dakwah dengan pendekatan arsitektur 

islam. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAGASAN 

PERANCANGAN 

Uraian data-data hasil survey lapangan yang berisi mengenai aspek fisik, 

aspel aktifitas, aspek ekonomi, aspek pengelolaan dan kebijakan 

pembangunan. 

 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Menjelaskan tentang dasar pendekatan, analisa pendekatan program 

perencanaan dan pendekatan program perancangan secara fungsional, 

konstekstual, teknis, kinerja, dan arsitektural. Merupakan uraian tentang ide, 

gagasan serta konsep dasar rancangan.  


