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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Deskripsi 

Sekolah Internasional dengan Desain Sustainable Architecture 

a) Sekolah Internasional 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional(2009: 9) Sekolah Bertaraf 

Internasional (SBI) merupakan satuan pendidikan yang 

diselenggarakan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan 

diperkaya menggunakan standar salah satu negara anggota 

Organizatian for Economic Cooperation and Development (OECD) 

atau negara maju lainnya. 

Menurut peraturan menteri pendidikan nasional (permendiknas) No.78 

tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah Pasal 1 Ayat 8 

menyatakan bahwa “Sekolah bertaraf internasional selanjutnya 

disingkat SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh SNP yang 

diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari Negara 

anggota Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) atau negara maju lainnya”. 

b) Desain 

Pengertian desain dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan 

konteksnya. Desain dapat juga diartikan sebagai suatu kreasi seniman 

untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan cara tertentu pula. Desain 

juga dapat merupakan pemecahan masalah dengan suatu target yang 

jelas (Archer, 1965). Sedangkan menurut Alexander (1963) desain 

merupakan temuan unsur fisik yang paling objektif. Atau desain 

merupakan tindakan dan inisiatif untuk merubah karya manusia (Jones, 

1970). 
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c) Sustainable Architecture 

Secara umum berasal dari Bahasa Inggris Sustainable (berkelanjutan) 

dan Architecture (arsitektur) sehingga Sustainable Architecture 

mempunyai arti arsitektur yang berkelanjutan. Adalah sebuah konsep 

terapan dalam bidang arsitektur untuk mendukung konsep 

berkelanjutan, yaitu sebuah konsep mempertahankan sumber daya 

alam agar bertahan lebih lama yang dikaitkan dengan umur potensi 

vital sumber daya alam dan lingkungan ekologis manusia, seperti 

sistem iklim planet, sistem pertanian, industri, kehutanan, dan tentu 

saja arsitektur. Kerusakan alam akibat eksploitasi sumber daya alam 

telah mencapai taraf pengrusakan secara global sehingga lambat tetapi 

pasti, bumi akan semakin kehilangan potensinya untuk mendukung 

kehidupan manusia, akibat dari berbagai eksploitasi terhadap alam 

tersebut (Guyer, 2009). 

d) Sekolah Internasional dengan Desain Sustainable Architecture 

Dari pengertian diatas maka Sekolah Internasional dengan Desain 

Sustainable Architecture merupakan sekolah yang sudah memenuhi 

seluruh SNP yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang 

berasal dari Negara anggota (OECD) atau negara maju lainnya sebuah 

dan mendukung konsep berkelanjutan, yaitu sebuah konsep 

mempertahankan sumber daya alam agar bertahan lebih lama. 

1.2 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. (UU Sisdiknas No.20 

Tahun 2003). 

Dunia pendidikan sangat erat kaitannya dengan sekolah. Sekolah adalah 

lembaga yang didirikan untuk mendidik siswa dengan pengawasan tenaga 

pendidik atau yang disebut dengan guru. Sekolah merupakan penghasil 
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sumber daya manusia atau disebut juga dengan murid. Sekolah juga 

merupakan tempat menerima dan memberi pelajaran. Dimana setiap murid 

mendapatkan pendidikan, pengetahuan, dan keahlian dengan didikan dari 

seorang guru. 

Sekolah memegang peranan penting dalam mengembangkan kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotorik para siswa. Sekolah yang berkualitas baik, 

akan menghasilkan lulusan yang baik pula. Begitu juga sebaliknya, sekolah 

yang buruk akan menghasilkan lulusan yang buruk. Sekolah juga perlu 

mengajarkan kepada para siswa tentang beberapa keterampilan hidup seperti 

saling menghormati, dan menghargai alam di mana kita hidup, pengembangan 

dan pelestarian seni budaya setempat menurut kebutuhan pengguna dan sesuai 

dengan standar perencanaan dan perancangan yang berlaku. Pendidikan harus 

sesuai dengan perkembangan pengajaran untuk anak-anak harus dilakukan 

pada tingkat yang tidak terlalu sulit, terlalu menegangkan dan terlalu 

menjemukan. (Santrock.2008). 

Saat ini pada sekolah diperlukan proses pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan, karena secara lahiriyah anak lebih suka berada dalam ruangan 

informal, terbuka, dan bebas dibandingkan dengan suasana yang formal, 

tertutup dengan lingkungan terbatas. Untuk membuat proses belajar mengajar 

dapat dilaksanakan dengan baik dan para pelajar tidak jenuh saat proses 

belajar mengajar maka akan dibuat desain sekolah yang dapat memfasilitasi 

hal tersebut dengan desain sekolahnya, tata massa bangunan, tata ruang, 

interior, ketersediaan fasilitas yang baik, dan lain-lain. Hal tersebut bukan 

hanya untuk membuat proses belajar mengajar menjadi menyenangkan namun 

juga dapat untuk lebih mengembangkan bakat siswanya sehingga memiliki 

kemampuan yang tinggi baik di bidang akademis maupun non akademis 

sehingga dapat menciptakan lulusan yang dapat bersaing dengan baik. 

 Untuk memcetak siswa yang memiliki kemampuan tinggi baik di bidang 

akademis maupun non akademis maka akan didesain sekolah internasional 

yang menggunakan kurikulum internasional dan dengan fasilitas internasional. 

Dengan penerapan sekolah bertaraf Internasional diharapkan para siswa kelak 
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akan mampu bersaing dan mempunyai pondasi intelektual yang kuat.. Sejalan 

dengan perkembangan sekolah bertaraf internasional, tentunya muncul tuntutan 

lain dalam hal penyesuaian dengan kurikulum yang diterapkan. Salah satu 

faktor penting yang perlu diperhatikan adalah sarana fisik yang lengkap yang 

dapat menunjang proses belajar mengajar didalamnya, dan tentunya tanpa 

mengabaikan faktor-faktor lainnya. Sekolah internasional ini juga bertujuan 

untuk para siswa yang ingin lebih mudah untuk melanjutkan kuliah di luar 

negeri karena sudah menggunakan kurikulum internasional. Berawal dari 

kebutuhan tersebut maka timbul ide untuk membuat sekolah bertaraf 

internasional dengan bangunan fisik sekolah yang representatif dan berkualitas, 

serta didukung dengan sarana-sarana pendukung lainnya yang memiliki standar 

internasional. 

Sekolah bertaraf internasional yang akan direncanakan bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan kemampuan akademis maupun non akademis siswanya 

melalui penyediaan fasilitas-fasiltas pembinaan, dan pengembangan 

bakat dan kreativitas siswanya. 

2. Merencanakan suatu bangunan pendidikan bertaraf internasional yang 

memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap untuk 

mendukung kegiatan siswanya. 

3. Menciptakan tempat pendidikan dengan standar kenyamanan , 

keamanan belajar yang tinggi dan menyenangkan. 

4. Sekolah dimana siswanya dapat belajar dengan senang dan tidak jenuh 

saat di dalam sekolah. 

Surakarta adalah Kota Madya yang berlokasi di Jawa Tengah dan 

mempunyai letak Geografis yang strategis. Surakarta dikelilingi oleh 6 

Kabupaten Dati II yang beberapa kegiatan Masyarakatnya berpusat di 

Surakarta, termasuk dalam bidang Pendidikan. Kota Surakarta memiliki 

pengaruh yang tinggi dan  penting bagi perkembangan kabupaten yang 

berdekatan dengan kota Surakarta baik secara langsung maupun tidak 

langsung karena banyak orang dari kabupaten di sekeliling Surakarta yang 

bersekolah Surakarta.  
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Dalam perkembangan fasilitas pendidikan yang ada di daerah Surakarta 

mengalami peningkatan, ditinjau dari tahun ke tahun. Berikut adalah tabel 

banyaknya Lembaga Pendidikan di Surakarta: 

 

 

 

  

Tabel 1.1 Jumlah lembaga pendidikan di Surakarta 

 
Sumber : Surakarta dalam angka 2005. 

 

Dari data diatas terlihat bahwa fasilitas sekolah menengah atas di kota 

Surakarta masih sedikit dan belum ada yang SMA yang memiliki fasilitas 

yang internasional. 

Untuk kurikulum, digunakan Kurikulum International Baccalaureate® 

karena kurikulum ini memudahkan para murid yang ingin sekolah di luar 

negeri dan juga kurikulum ini mendukung untuk pengembangan bakat.  Adopsi 

No Tingkat Pendidikan 

Banyaknya 

Sekolah 

   

1 TK (Taman Kanak-Kanak) 308 

2 SD( Sekolah Dasar) 507 

3 SLB( Sekolah Luar Biasa) 1 

4 SLTP 66 

5 SLTA 24 

6 STM 13 

7 SMEA 10 

   

 Jumlah Sekolah 932 
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program IB tersebar di seluruh dunia. Sekitar 60% pelaksananya berada di 

dataran Amerika, 17% di Asia Pasifik, dan sisanya di Afrika, Eropa, serta 

Timur Tengah. Per tahun 2017, program IB telah digunakan di lebih dari 4.500 

sekolah di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, tercatat sebanyak 52 sekolah 

yang tersebar di 11 provinsi menggunakan satu atau lebih program IB. 

Sertifikat program IB Diploma Programme (DP) diakui oleh 2.192 universitas 

di seluruh dunia untuk penerimaan mahasiswa baru. 

     (https://id.wikipedia.org/wiki/International_Baccalaureate) 

Beberapa metode yang umum digunakan diantaranya : penerapan sistem 

moving class, dimana siswa belajar tidak hanya di satu kelas melainkan siswa 

belajar berpindah-pindah sesuai mata pelajaran yang dijadwalkan, dalam hal ini 

guru mata pelajaran yang bersangkutan mempunyai kelas sendiri dan siswa 

yang akan belajar mata pelajaran bersangkutan mendatangi kelas tersebut; 

penerapan metode active learning, dimana dalam metode ini siswa di tuntut 

untuk aktif belajar, tidak hanya menerima apa yang diberikan oleh staff 

pengajar; selain itu dalam proses belajar mengajar baik siswa maupun staff 

pengajar dituntut menguasai minimal 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia 

dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.  

Untuk menanggapi kurikulum dan kebutuhan sekolah seperti diatas maka 

desain bangunan dan ruang akan di sesuaikan dengan hal tersebut agar proses 

belajar mengajar menjadi maksimal. Dengan sistem moving class tersebut 

maka masing-masing kelas dapat disesuaikan dengan kebutuhannya masing-

masing seperti ruang pelajaran bahasa inggris berbeda dengan ruang pelajaran 

biologi, dan lain-lain. Selain itu untuk mendukung aktifitas lainnya akan dibuat 

ruangan-ruangan untuk menunjang bakat siswanya seperti ruang melukis, 

ruang musik, dan lain-lain. Desain sekolah akan diperhatikan untuk menunjang 

suasana sekolah lebih menarik untuk siswanya desain bangunan menggunakan 

desain modern kontemporer. Dengan bangunan sekolah yang memiliki desain 

kontemporer dengan banyak menggunakan material kaca, tampilan bangunan 

dan interior yang simpel tetapi memiliki kesan menyenangkan dan sedikitnya 

sekat-sekat antar ruangan dapat membuat bangunan memiliki kesan yang luas 
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dan nyaman untuk penggunanya. Sekolahan akan memiliki desain sustainable 

architecture dengan memiliki banyak ruangan outdoor di setiap lantainya, 

memiliki banyak tamanan untuk kesan yang lebih hijau dan memperbaiki 

kualitas udara, penggunaan green roof untuk mendinginkan ruangan 

dibawahnya, pengaturan ruangan yang memungkinkan banyak pencahayaan 

dan penghawaan alami masuk ke ruangan, dan lain-lain yang dapat membuat 

orang yang beraktifitas di lingkungan sekolah menjadi nyaman. 

 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Rumusan masalah yang ada dalam membuat desain sekolah ini dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Dimanakah site yang sesuai untuk membangun fasilitas pendidikan 

SMP/SMA Internasional di Solo? 

2. Bagaimana desain dan tata ruang Sekolah Menengah Atas Internasional di 

Surakarta yang dapat mewadahi aktifitas belajar mengajar dan mendukung 

aktifitas pengembangan bakat siswa dengan baik ? 

3. Bagaimana desain  sekolah menengah atas internasional dengan 

pendekatan arsitektur kontemporer dan sustainable architecture ? 

 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

a. menciptakan lokasi Sekolah Menengah Internasional di Solo yang 

cocok  sebagai tempat pendidikan. 

b. Menciptakan sebuah lingkungan sekolah yang memiliki konsep 

desain Sustainable Architecture yang ramah lingkungan dan dapat 

membuat nyaman penggunanya. 

c. Menciptakan konsep desain sekolah menengah atas yang memiliki 

suasana nyaman dan mendukung pengembangan bakat murid , 

aktifitas belajar mengajar dan segala aktifitas lainnya.  
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1.4.2 Sasaran 

a. Mendapatkan site yang cocok untuk pengadaan bangunan sekolah 

menengah internasional di Solo. 

b. Mendapatkan rancangan fisik  dan tata ruang sekolah menengah atas 

internasional yang dapat menciptakan suasana yang nyaman dan bisa  

memenuhi segala kebutuhan siswa, guru dan seluruh civitas 

akademika sekolah dalam kegiatan belajar mengajar dan segala 

aktifitas lainnya.  

c. Mendapatkan konsep perencanaan sekolah menengah  internasional 

di Solo  meliputi tata ruang, penentuan lokasi dan tapak, sistem 

sirkulasi, tata massa, tata ruang eksterior dan interior yang sesuai 

dengan konsep Sustainable Architecture . 

d. Mendapatkan konsep perancangan sekolah menengah atas 

internasional yang dapat mendukung kegiatan akademis maupun 

mengembangkan bakat dan kemampuan akademis murid . 

 

1.5 Lingkup Pembahasan 

Mengenai lingkup pembahasan yang ada pada desain sekolah internasional ini 

agar dapat tercapai dengan baik dan tepat sasaran pada hal yang dibutuhkan, 

maka lingkup pembahasan dalam desain sekolah internasional ini yaitu :  

1.  Desain ini dikhususkan mengenai Sekolah yang berstandart internasional 

di kota Solo 

2.  Fasilitas gedung sekolah ini terbatas pada desain sekolah tingkat sekolah 

menengah SMA/SMA. 

3. Dalam desain SMP/SMA ini juga menekankan pada tata ruang yang dapat 

mengembangkan bakat siswanya, komposisi ruangan indoor dan outdoor 

yang baik, dan tata ruang yang optimal baik dalam segi keefektifan 

pembelajaran, kenyamanan siswa dan gurunya  maupun dalam segi 

pencahayaan dan penghawaan. 

4. Dalam konsep sustainable architecture di bangunan SMP/SMA ini 

menekankan pada konsep arsitektur yang hemat energi dalam 
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memanfaatkan pencahayaan alami, penghawaan alami dengan penataan 

ruang dan penggunaan fasad bangunan yang sesuai, adanya taman dan 

tumbuhan untuk menurunkan suhu lingkungan sehingga selain menghemat 

energi juga membuat murid dan gurunya nyaman di sekolah tersebut. 

5. Konsep desain yang akan digunakan adalah desain dengan tema modern 

kontemporer. 

 

1.6 Desain yang Dihasilkan 

laporan ini diharapkan dapat menghasilkan desain sekolah tingkat sekolah 

menengah yang berstandart internasional baik dalam segi kurikulum dan 

fasilitas sekolahnya. Baik fasad maupun interior sekolah ini akan didesain 

dengan gaya modern kontemporer dan memiliki kesan futuristik serta 

menggunakan pendekatan sustainable architecture.  

 

1.7 Metodologi Pembahasan 

Dalam metode pembahasan ini terdapat tiga tahapan, yaitu : 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dalam dua tahapan, yaitu : 

• Survey literatur ( sekunder ) 

penulis mencari sumber- sumber literatur yang berhubungan dengan bangunan 

yang direncanakan. Data berupa studi literatur dari berbagai informasi yang 

dapat dipertanggung jawabkan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada 

seperti pada buku, majalah dan bahan tulisan lain yang berkaitan dengan objek 

yang direncanakan. literatur-literatur tersebut antara lain : mengenai bangunan 

sekolah, mengenai pendidikan, mengenai kurikulum dan kebutuhan ruang 

sekolah internasional, mengenai perbandingan dengan desain dan tata ruang 

sekolah internasional di luar negeri, mengenai arsitektur hijau dan kota Solo. 

Studi literatur tersebut untuk kemudian dapat dijadikan sebagai kajian teoritik 

dan sebagai arahan data. 
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• Survey lapangan ( primer ) 

Melihat langsung ke lokasi, tempat bangunan direncanakan. Mengumpulkan 

data- data analisa seperti kepadatan lalu lintas, luas site, batasan site dan data 

data yang dibutuhkan lainnya. 

2. Pembahasan 

Secara umum metode yang digunakan dalam pembahasan adalah metode 

analisis dan sintesa, menganalisis adanya permasalahan pada Sekolah 

Menengah Internasional yang direncanakan dari data perbandingan sekolah 

internasional lainnya yang sudah didapatkan sebelumnya, kemudian 

disimpulkan sebagai titik tolak penyusunan konsep perencanaan dan 

perancangan. 

3. Perumusan konsep 

Penyusunan hasil analisis ke dalam suatu konsep yang merupakan hasil 

analisis antara komponen pembahasan dimana hasilnya nanti merupakan dasar 

bagi perancangan fisik Sekolah Menengah Internasional. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi mengenai deskripsi judul, latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan 

dan sasaran desain, lingkup pembahasan, desain yang dihasilkan, metodologi 

pembahasan yang digunakan dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi mengenai kajian-kajian dan sumber yang digunakan mengenai studi 

komparasi, tinjauan sekolah internasional, tata ruang, dan mengenai 

sustainable architecture yang dijadikan sebagai landasan dalam menganalisa 

dan mendesain sekolah internasional dengan desain sustainable architecture. 

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH SOLO 

Berisi mengenai data-data dan kondisi umum yang ada di wilayah Solo dan 

data hal-hal yang bersangkutan dengan pendidikan dan kebutuhan sekolah di 

kota Solo. 
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BAB IV ANALISA PENDEKATAN DAN KONSEP PERANCANGAN 

Berisi mengenai analisa dan konsep makro dan analisa dan konsep mikro. 

Analisa mikro mencangkup analisa dan konsep site, konsep ruang, konsep 

massa, konsep tampilan arsitektur, konsep struktur dan utilitas dan konsep 

penekanan arsitektur.  

DAFTAR PUSTAKA 

 


