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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Deskripsi  

 “Solo International School dengan Tema Arsitektur Hijau” 

a) Solo   

Solo  merupakan nama kota yang berada di provinsi Jawa Tengah dan 

memiliki luas 44,06 km2 sementara ditinjau dari kondisi pendidikan 

kabupaten Solo memiliki data jumlah sekolahan (TK, SD, SLB, SMP, 

SMU/SMEA/SMK) berjumlah 932 buah yang terbagi dalam lima 

Kecamatan di Kota Solo. Daerah Solo yang termasuk dalam 

pengembangan kawasan pendidikan meliputi BWK II, BWK III, dan 

BWK IV. Sumber ; RUTRK Kabupaten Solo, 2007-2016.  

b) International School 

Merupakan istilah asing yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti 

sekolah internasional yaitu wadah pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA) 

yang  memiliki tujuan utama untuk menampung anak-anak bangsa asing 

yang tinggal di Idonesia. Sumber ; KBBI, Edisi III. 2005. Balai Pustaka  

c) Dengan  

Kata hubung untuk menerangkan (cara, sifat dan keselarasan). Sumber : 

KBBI, Edisi III. 2005. Balai Pustaka 

d) Tema  

Pokok pikiran, dasar pikiran. Sumber ; KBBI, Edisi III. 2005. Balai 

Pustaka  

e) Arsitektur hijau  

“Arsitektur hijau didefinisikan sebagai sebuah istilah yang 

menggambarkan tentang ekonomi, hemat energi, ramah lingkungan, dan 

dapat dikembangkan menjadi pembangunan berkelanjutan. Sumber ; 
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pengertian green architecture, diambil dari www.google.com  Kamis 07 

Mei 2009; 20 30 WIB. 

Berdasarkan uraian di atas maka SOLO INTERNATIONAL 

SCHOOL DENGAN TEMA ARSITEKTUR HIJAU  dapat diartikan sebagai 

sebuah gagasan desain suatu lembaga pendidikan tingkat TK. SD, SMP dan 

SMU internasional di Kota Solo dengan arsitektur hijau sebagai pendekatan 

desainnya. 

1.2 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan sumber 

daya manusia (SDM) melalui kegiatan pengajaran. Kegiatan pengajaran 

tersebut diselengarakan pada semua satuan dan jenjang pendidikan. Dalam hal 

ini peran suatu lembaga pendidikan menjadi sangat menentukan. Sejalan dengan 

adanya era globalisasi yang sedang berajalan di Indonesia. Permintaan dari 

dunia kerja terhadap tenaga kerja yang profesional dan mampu bersaing 

menuntut peran lembaga pendidikan dalam mencetak SDM yang siap bersaing 

dalam dunia kerja. Namun pemerintah beranggapan bahwa pendidikan yang 

sedang berjalan sekarang dinilai masih kurang untuk mecetak lulusan-lulusan 

yang terampil dan memiliki nilai jual dari yang diharapkan. Maka dari itu 

Bahasa inggris menjadi sebuah prioritas utama pemerintah disamping ilmu-ilmu 

yang lain.  

Untuk itu dalam upayanya mencapai derajat yang sama dengan 

pendidikan bangsa lain pemerintah membuat/mendirikan suatu lembaga 

lembaga pendidikan yang lebih memiliki kredibilitas yang tinggi seperti halnya 

sekolah-sekolah international (international school) dimana bahasa inggris 

menjadi prioritas yang harus dikuasai bagi siswa siswinya. 

Dorongan itu bahkan dicantumkan di dalam UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas pasal 50 ayat (3) yang berbunyi, “Pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan 
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pendidikan pada semua jenjang pendidikan, untuk dikembangkan menjadi 

satuan pendidikan yang bertaraf internasional “. 

Peningkatan taraf hidup dan kecerdasan bangsa saat ini mendapatkan 

perhatian utama dari pemerintah. Penyediaan wadah penunjang aktifitas 

pendidikan, desain, informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan semakin 

diperlukan untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan bangsa.  Dari 

uraian diatas penulis beranggapan bahwa kemajuan teknologi dan kemajuan 

zaman menuntut adanya sumber daya manusia yang mampu bersaing tidak 

hanya di kancah nasional tetapi juga di kancah internasional. Rencana 

pemerintah mengadakan sekolah yang berstandar internasional merupakan cara 

yang ditempuh oleh pemerintah untuk menjembatani dan meningkatkan taraf  

pendidikan di indonesia. Bukan tidak mungkin dengan adanya sekolah yang 

berstandar internasional saat ini, dikemudian hari dibutuhkan sekolah 

internasional yang lebih memberikan warna baru bagi dunia pendidikan di 

indonesia.  

Pemerintah Kota Solo merupakan daerah yang sangat potensial 

diadakannya sekolah internasional. Hal ini merujuk pada jumlah penduduk 

umur sekolah yang besar serta perkembangan Kota Solo yang signifikan. 

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa sangat mungkin sekolah internasional 

diperlukan pada setiap daerah mengingat kemajuan teknologi dan informasi 

menuntut adanya pendidikan yang memunculkan sumber daya manusia handal 

dan berkualitas. 

Perkembangan Kota Solo sejauh ini telah berkembang dengan pesat 

mengiringi laju perkembangan zaman dan tuntutan global, seperti kota-kota 

besar lainnya Solo bukan tidak mungkin jika dikelak kemudian hari akan 

bangkit dan menjadi kota megapolitan, hal itu didukung dengan berdirinya 

gedung-gedung berlantai banyak yang saat ini telah mulai bemunculan seperti 

Solo Paragon, Centre Point, dan Kusuma Mulia Tower. Sumber ; Solo Menuju 

Megapolitan. Diambil dari www.google.com Kamis 21 Mei 2009, 10.00 WIB 
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Oleh karena hal tersebut diatas penulis mencoba membuat desain 

sekolah internasional yang difokuskan pada Kota Solo sebagai rancangan 

jikalau sekolah internasional benar-benar diperlukan di Indonesia. Rancangan 

ini dibuat dengan tema arsitektur hijau sebagai bentuk pembelajaran bagi siswa 

untuk lebih cinta dengan lingkungan.  

Terkait dengan uraian di atas, pengertian sekolah internasional adalah 

sekolah yang memiliki kemiripan  karakteristik seperti sekolah berstandar 

internasional. Terlepas dari hal itu bahwa sekolah internasional lebih bersifat 

independen yang dibangun terpisah dari sekolah formal biasa yang bertujuan 

memberikan pelayanan pendidikan kepada semua lulusan SMP yang memiliki 

kemampuan intelijensi yang tinggi serta memberikan kesempatan bagi penduduk 

asing yang tinggal di Indonesia. Sistem pembelajaran yang di gunakan lebih condong 

menggunakan sistem yang diterapkan diluar negri semisal penggunaan bahasa 

inggris sebagai bahasa komunikasi. 

Terlepas dari hal tersebut pengertian sekolah internasional (Sumber ; 

sekolah internasional, diambil dari www.google.com   Kamis 07 Mei 2009 ; 20 45 

WIB) adalah :  

a). Sekolah internasional adalah  Sekolah/ Madrasah yang sudah memenuhi seluruh 

Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan mengacu pada standar 

pendidikan salah satu negara anggota Organization for Economic Co-operation 

and Development (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai 

keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di 

forum internasional.  

b). Memberikan jaminan mutu pendidikan dengan standar yang lebih tinggi dari 

Standar Nasional Pendidikan.  

Sedangkan konsep arsitektur hijau dalam rancangan desain ini didasarkan 

pada kondisi yang terjadi saat ini. Bermula dari tingkat hunian yang semakin padat, 

memberikan inspirasi bagi para arsitek untuk menciptakan sebuah konsep bangunan 

yang ramah lingkungan. Hal ini tidak lain ditujukan untuk memberikan solusi 
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terhadap permasalahan yang terjadi seperti isu global warming, isu krisis energi dan 

lain-lain.  

(Sumber ; Pengertian arsitektur hijau, diambil dari www.google.com kamis 

07 Mei 2009; 20 35 WIB) arsitektur hijau adalah suatu pendekatan pada bangunan 

yang dapat meminimalisasi berbagai pengaruh yang membahayakan pada kesehatan 

manusia dan lingkungan. Dari pengertian ini memberikan gambaran bahwa arsitektur 

hijau lebih menekankan pada keseimbangan lingkungan hidup. Arti keseimbangan 

lingkungan hidup dalam konsep arsitektur hijau adalah pendirian bangunan yang 

sekaligus meberikan manfaat atau dampak yang positif terhadap lingkungan, misal 

penerapan Green Roof sebagai pemenuhan lahan hijau yang hampir semakin 

menyempit didaerah perkotaan, meminimalisir penggunaan kayu hal ini merujuk 

pada isu global warming karena penggunaan kayu secara berlebihan membuat hutan 

semakin menipis sehingga hal ini menimbulkan efek rumah kaca, memperhatikan 

KDB dan KDH. Pertimbangan ini diambil sebagai bentuk respon untuk memberikan 

sebuah solusi terhadap pemenuhan standar sehat, tidak hanya bagi pengguna 

bangunan tetapi juga pada lingkungan. 

 (Sumber ; Definisi arsitektur hijau, diambil dari www.google..com kamis 

07 Mei 2009; 20 35 WIB). Aplikasi arsitektur hijau menawarkan beberapa poin 

penting dalam sebuah penerapan bangunan  yaitu:  

a) Konsep ramah lingkungan 

b) Konsep hemat energi 

c) Konsep ekonomis 

d) Konsep pola berkelanjutan dan 

e) Pendekatan Holistik. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

penulis membuat rancangan desain yang berjudul SOLO INTERNATIONAL 

SCHOOL DENGAN TEMA ARSITEKTUR HIJAU. 
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Gambar 1.1.  Peta Kawasan Kota Solo 
Sumber:  DPU Surakarta 2007 

 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Perumusan masalah adalah hal yang paling penting dalam suatu masalah 

dan jika dirumuskan dengan jelas akan memberikan jalan yang mudah dalam 

memecahkan masalah yang ada. Adapun masalah-masalah yang timbul dalam 

desain ini dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana merencanakan sebuah fasilitas sekolah internasional yang 

mampu mewadahi kegiatan pendidikan secara kondusif ? 

b.  Bagaimana menentukan site yang sesuai untuk pengadaan bangunan 

fasilitas penunjang pendidikan internasional di Kota Solo ? 

c.    Bagaimana merancang/menerapkan konsep arsitektur hijau pada desain 

bangunan sekolah internasional sehingga mampu mendukung terlaksananya 

kegiatan proses belajar mengajar ? 
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1.4  Tujuan dan sasaran  

a) Tujuan   

Menggali dan merumuskan masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan 

perancangan fasilitas sekolah internasional di Solo dengan survei yang 

dilakukan, sehingga dapat diwujudkan suatu landasan yang konseptual bagi 

perancangan sebuah fasilitas pendidikan yang representatif 

b) Sasaran  

Mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan fasilitas sekolah 

iternasional yang mampu menampung segala aktivitas dalam melakukan 

fungsinya, meliputi : 

1. Menciptakan fasilitas sekolah internasional di Solo yang mampu 

mewadahi kegiatan pendidikan secara kondusif 

2. Memperoleh site yang sesuai untuk pengadaan fisik bangunan 

penunjang sekolah internasional di Solo. 

3. Merancang/menerapkan konsep arsitektur hijau pada desain bangunan 

sekolah yang mampu mendukung terlaksananya kegiatan proses belajar 

mengajar. 

 

1.5 Lingkup Pembahasan 

Adapun lingkup pembahasan pada desain ini agar obyek yang diteliti bisa 

tercapai  dan agar tidak meluas, maka lingkup pembahasan dalam desain ini 

yaitu : 

1. Desain dikususkan pada sekolahan yang berstandarkan international yang 

ada di Kota Solo. 

2. Rencana pengadaan desain yang diusulkan adalah fasilitas gedung sekolah 

internsional tingkat TK, SD, SLTP dan SLTA 

3. Penekanan konsep arsitektur hijau yang ingin dicapai dalam desain ini 

adalah konsep arsitektur ramah lingkungan dan arsitektur hemat energi 

namun tidak menutup kemungkinan konsep yang lain turut juga disertakan 
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akan tetapi dalam lingkup kecil. Pembahasan penekanan konsep diatas lebih 

diprioritaskan pada lanscape dan facade bangunan. 

 

1.6 Keaslian Penulisan 

N
o 

Nama Tahun Judul Lingkup 
Perancangan 

Peneka-
nan 

1 Yunan 
Yanuar  

2008 Surakarta 
International 
School 

1. SLTA 
2. Asrama  
3. Lokasi BWK II 
4. Studi banding (JIS) 

- 

2 Aziz 
Nurhidaya
t 

2009 Solo International 
School dengan 
Tema Arsitektur 
Hijau 

1. TK, SD, SLTP, SLTA 
2. Tanpa asrama  
3. Lokasi BWK IV 
4. Studi banding (SIS, 

Bali-IS, British-IS) 

Arsitektur 
Hijau 

(Green 
Architectur) 

 

1.7 Manfaat Desain  

Manfaat yang diharapkan nantinya setelah desain ini yaitu : 

1. Dapat dimanfaatkan sebagai rujukan desain sekolah yang berstandarkan 

internasional khususnya di Kota Solo. 

2. Keberadaan fasilitas penunjang gedung pendidikan sekolah internasional ini 

nantinya diharapkan mampu mendongkrak tingkat pendidikan di Kota Solo, 

yaitu mengenai pengadaan sarana pendidikan yang memadai dan 

mempertimbangkan lingkungan sebagai faktor pendukungnya  

3. Penekanan arsitektur hijau pada lingkup sekolahan diharapkan siswa 

menyadari akan manfaat lingkungan bagi kehidupan bersama dimanapun. 

 

1.8 Metode pembahasan 

Munculnya rencana pemerintah untuk mendirikan sekolah yang berstandar 

internasional sangat memungkinkan kedepannya sekolah internasional 

diperlukan untuk menunjang dan meningkatkan prestasi pendidikan di 

Indonesia sehubungan dengan hal tersebut perlunya perencanaan desain sekolah 

internasional yang mampu memberikan kenyamanan dan mendukung proses 
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belajar sangatlah penting dan diharuskan. Hal itu penulis beranggapan bahwa 

penambahan tema arsitektur hijau memberikan dampak yang positif dan 

memberikan warna bagi kemajuan pendidikan Indonesia. 

Dalam desain yang dirancang penulis dipilih metode analisis deskriptif, 

yaitu suatu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran 

tentang obyek studi melalui analisis secara sistematis,faktual dan akurat 

berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh baik yang bersifat data primer maupun 

sekunder. 

Sebagai bahan pertimbangan desain ini ditekankan pada beberapa hal : 

a. Lokasi pembangunan  

b. Sarana dan prasarana 

c. Lingkungan dan aksesibilitas 

d. Fasilitas 

Dari setiap variabel tersebut dikemukakan topik-topik bahasan yang akan 

ditinjau serta yang merupak faktor penentu dalam pengembangan dan kegiatan 

bel;ajar mengajar. 

Dalam mencari data untuk menyusun laporan DP3A (Dasar Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur) ini menggunakan metode sebagai 

berikut : 

1.7.1. Metode Survey 

Metode ini penulis tempuh guna melakukan pengamatan ditiap 

lokasi rencana terutama masalah potensi dan beberapa hal yang berkaitan 

dengan 4 variabel yang telah disebutkan diatas selain itu juga untuk 

mendapatkan dat-data berupa gambar kondisi obyek dan kondisi sekitar 

obyek. 
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1.7.2. Metode Analisis 

Tujuan dari penganalisaan data adalah untuk menyederhanakan data-

data yang telah dipreroleh kedalam bentuk yang lebih sederhana dan 

mudah dibaca dan diinterpretasi. 

Secara diagramatis, metode analisa yang dilakukan dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gambar 1.2.: Diagram pola pikir 
     Sumber : dokumen pribadi, 2009 

AKTUALITA :
 ?  Kemandirian sekolah dituntut semakin profesional dan bertanggung jawab seiring, dengan
dihapusnya EBTANAS 
 ?  Kemampuan anak Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata dibandingkan
Negara-negara tetangga lainnya (Asia Timur).
 ?  Konsep dan prinsip kerja dunia industri perlu diperkenalkan dalam dunia pendidikan.
 ?  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai metode baru mengelola sekolah.
URGENSI :
 ?  Fasilitas sekolah di Kota Solo memiliki potensi peminat yang cukup besar
 ?  Pentingnya keterlibatan penuh keluarga dan lingkungan sebagai wacana baru dalam
pengembangan pendidikan anak.

TUJUAN DAN SASARAN

DATA

ANALISA

KESIMPULAN, BATASAN
ANGGAPAN

PENDEKATAN PROGRAM 
DASAR

KONSEP DAN PROGRAM 
DASAR

PERENCANAAN DAN 
PERANCANGAN

SEKOLAH INTERNASIONAL DI 
SOLO

PRODUK DESAIN 

STUDI KASUS :
• Surabaya Internasional
School
• Bali Internasional
School
STUDI KELAYAKAN :
• Fasilitas sekolah 
internasional di Soloi
• Gambaran lokasi
Perencanaan fasilitas sekolah 
internasional

STUDI LITERATUR : 
1.Tinjauan pendidikan
dan kurikulum nasional
2. Tinjauan Kurikulum
Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) 
3.Tinjauan arsitektural

PENDEKATAN :
• Pelaku
• Aktivitas
• Perencanaan
• Sirkulasi
• Akustik
• Utilitas
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1.7.3. Intervew  

Interview dilakukan untuk mendapatkan data dan keterangan secara 

langsung yang berkaitan dengan masalah obyek.  

1.7.4. Studi Literatur  

Studi literatur adalah mencari data-data dan teori teori dari buku 

referensi yang berkaitan dengan penyusunan laporan dan memiliki tujuan 

sebagai dasar atau rujukan dalam perancangan nantinya. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang deskripsi, latar belakang, 

rumusan permasalahan, tujuan dan saran, lingkup pembahasan, keluaran, 

metode pembahasan dan sistematika pembahasan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori yang digunakan dalam penyusunan DP3A untuk 

mendasari penganalisaan masalah diantaranya mengenai :  

Sekolah menengah umum internasional dan tema arsitektur hijau 

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH SOLO 

Pada bab ini menceriutakan tentang kondisi /deskripsi umum yang ada 

sekarang, dan memuat peta lokasi serta potensi yang ada diwilayah 

perencanaan. 

BAB IV ANALISA PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

PERANCANGAN 

Berisi tentang analisa makro-mikro serta konsep-konsep yang mendasari 

sebuah perancangan bentuk 

DAFTAR PUSTAKA 
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