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Desain Sekolah Dasar untuk Meningkatkan Nilai Ekspresivitas Berdasarkan 

Pola Komunikasi  

 

ABSTRAK 

Perkembangan sistem edukasi maupun kurikulum dalam dunia pendidikan 

berkembang sangat cepat. Namun sayangnya perkembangan tersebut tidak 

didukung dengan perkembangan learning environment yang mewadahi kegiatan 

belajar mengajar. Faktanya berkebalikan dengan perkembangan yang ada, learning 

environment tidak mengalami perubahan sedikitpun sejak sepuluh dekade 

belakang.  

Peningkatan learning environment pada  sekolah dasar  dimaksudkan  untuk  

mengupgrade ruang belajar yang menjadi tempat dimana siswa melakukan 

eksplorasi dan menuangkan kreativitasnya, sehingga siswa bisa belajar dengan 

lebih efektif didukung dengan learning environment yang lebih interaktif dan 

mengikuti perkembangan pola pendidikan serta pola komunikasi dalam kelas yang 

telah berkembang dengan pesat. Learning environment ditingkatkan dengan 

menjabarkan aktivitas apa yang dituju oleh Kurikulum 2013 dalam proses KBM 

dan mengiriskan dengan pola komunikasi yang ada dalam sebuah proses belajar 

hingga sesuai dengan kebutuhan learning environment anak di generasi sekarang. 

Cara ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspresivitas anak, sehingga 

kreativitas anak pun turut meningkat. 

 

 

Kata kunci: learning environment, pola komunikasi, Kurikulum 2013, Nilai 

ekspresivitas 

Nama Mahasiswa  : Mutia Noor Arsa  

NRP    : 08111640000054  

Pembimbing   : Wawan Ardiyan Suryawan, S.T., M.T. 

 

 

Nama Mahasiswa  : Mutia Noor Arsa  

NRP    : 08111640000054  

Pembimbing   : Wawan Ardiyan Suryawan, S.T., M.T. 

 

 

Nama Mahasiswa  : Mutia Noor Arsa  

NRP    : 08111640000054  

Pembimbing   : Wawan Ardiyan Suryawan, S.T., M.T. 

 

 

Nama Mahasiswa  : Mutia Noor Arsa  

NRP    : 08111640000054  

Pembimbing   : Wawan Ardiyan Suryawan, S.T., M.T. 

 



viii 

 

  

(Halaman ini sengaja dikosongkan) 



ix 

 

Elementary School Design to Increase Expressiveness Value Based on 

Communication Patterns  

 

ABSTRACT 

The development of the education system and curriculum in the world of 

education is developing very fast. But unfortunately it is not supported by the 

development of a learning environment that facilitates teaching and learning 

activities. Moreover, learning environment hasn't changed at all since the past ten 

decades. 

Improving learning environment in elementary schools is intended to 

upgrade the learning space that is the place where students explore and pour their 

creativity, so students can learn more effectively supported by a more interactive 

learning environment and keeping up with the development of educational patterns 

and communication patterns in the classroom that have been developing rapidly. 

Learning environment is enhanced by describing what activities are intended by the 

Kurikulum  2013 in teaching and learning avtivity, and then combining with the 

communication patterns that exist in a learning process to match the learning 

environment needed by the children in the current generation. This method is 

expected to increase the value of children's expressiveness value, so that children's 

creativity also increases. 

 

 

Key word: learning environment, communication pattern, Kurikulum 2013, 

Expressiveness value. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini dibahas mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan utama pada 

Tugas Akhir ini. Kemudian dijabarkan ke dalam isu perancangan dan data 

pendukung dalam penulisan Tugas Akhir yang akan dikerjakan. 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam beberapa dekade belakang, perkembangan sistem pendidikan di 

Indonesia berkembang dengan cepat. Namun perkembangan dalam dunia 

pendidikan tersebut tidak didukung dengan perkembangan learning environment 

yang mewadahi kegiatan belajar mengajar. Sementara learning environment yang 

baik dan sesuai akan berpengaruh kepada ekspresivitas dan kreativitas anak. 

Faktanya berkebalikan dengan perkembangan yang ada, learning environment 

tidak mengalami perubahan sedikitpun sejak sepuluh dekade belakang. Sejak jaman 

penjajahan belanda hingga hari ini pola learning environment tidak jauh dari sebuah 

ruang kelas yang di depannya terdapat area untuk guru, papan tulis, dan bangku-

bangku untuk masing-masing siswa, yang merupakan learning environment yang 

diterapkan pada sistem pembelajaran teacher centered learning. 

 

 

Gambar 0.2 Learning Environment pada Zaman 
Kolonial Belanda 

Sumber: https://m.brilio.net/creator/ 

Gambar 0.2 Learning Environment pada Zaman 

Sekarang 
Sumber: http://smp.budimuliadua.com/fasilitas/ 

http://smp.budimuliadua.com/fasilitas/
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1.2 Isu dan Permasalahan 

 Learning environment merupakan salah satu hal yang berperan penting 

pada kegiatan belajar mengajar. Learning environment adalah sebuah sebuah sistem 

yang memiliki hubungan yang kompleks yang berada di dalam struktur fisik 

(ukuran dan tata ruang) yang memiliki aspek fisik (warna, noise, pencahayaan, 

temperatur, dan bau), guru dan siswa untuk melakukan kegiatan belajar mangajar 

dengan menyediakan beragam stimuli, mengakomodasi beragam fasilitas, dan tetap 

memberikan keleluasaan untuk memiliki privasi. Yang menjadi fokusan dari 

learning environment yang dimaksud adalah anak usia 6-12 tahun yang berada pada 

sekolah dasar di Indonesia. Baik buruknya learning environment akan berpengaruh 

langsung pada proses pembelajaran beserta penyerapan materinya, mood, emosi, 

perilaku, dan produktivitas. 

       Sistem edukasi di Indonesia memiliki perkembangan yang pesat, dilihat dari 

perubahan kurikulum yang ada, yang mana sangat berpengaruh pada proses 

pengajaran dan penerimaan materi. Sistem edukasi berevolusi dengan sangat 

signifikan, dimana pola belajar yang tadinya hanya sekedar learning facts and 

memorizing dengan metode teacher centered learning berubah menjadi pola belajar 

yang lebih interaktif dan aplikatif, dengan metode student centered learning yang 

mana sistem pembelajaran dan lingkungan belajarnya pun harus disesuaikan 

dengan kebutuhan, minat, identitas, dan aspirasi siswa yang unik dan dirancang 

dengan gagasan dan suara mereka. Sehingga dalam penerapannya, metode student 

centered learning cenderung memiliki kebebasan yang lebih tinggi dalam proses 

belajar serta berkreasi. Berikut diagram pola belajar student centered learning: 

Gambar 0.3 Diagram Pola Belajar Student Centered Learning 
Sumber: https://www.educationevolving.org/learning 

https://www.educationevolving.org/learning
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      Learning environment yang sudah tidak sesuai dengan metode pengajaran yang 

ada sekarang memiliki kecenderungan sekolah yang bersifat seperti layaknya 

penjara, dikarenakan bangunan sekolah dasar di Indonesia merupakan bangunan 

yang pada umumnya di dalamnya dilakukan kegiatan belajar mengajar yang sangat 

formal, berbeda dengan konsep pembelajaran student centered learning. Dengan 

adanya stereotype bahwa proses belajar adalah kegiatan yang harus tertata rapi dan 

diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kesan serius dan formal, maka 

cerminan yang diberikan kepada penataan ruang dalam sebuah sekolah tersebut 

menjadi modular, monoton, dan memberikan kesan terikat dengan banyak norma. 

Penataan ruang yang seperti ini merupakan cerminan dari sifat dan cara berpikir 

orang dewasa, sementara pengguna dari bangunan sekolah ini adalah anak-anak 

usia 6-12 tahun yang cara berlajarnya, cara berpikirnya, dan cara berimajinasinya 

berbeda dengan orang dewasa karena belum banyak batasan-batasan yang harus 

diterima oleh seorang anak. Hal ini menyebabkan krativitas anak terbatasi, 

menimbulkan rasa bosan, malas, dan tidak bersemangat ketika bersekolah. 

Pencegahan yang dilakukan dapat berupa menaikkan image positif pada 

sekolah dan atmosfir belajar di sekolah, dengan menaikkan sence of place 

attatchment atau rasa keterikatan kepada suatu tempat, dengan memberikan 

sentuhan personalisasi pada tempat tersebut, mengurangi batasan visual dalam 

bentuk apapun, memilih interior ruangan yang dapat mempermudah komunikasi 

dan interaksi, serta menata ruang yang dapat memudahkan pengawasan yang 

dilakukan oleh tenaga pendidik. 

 

1.3 Konteks Perancangan 

Dalam konteks ini batasan dalam perancangan yang akan diangkat adalah 

melakukan perubahan dari government specification standard (spesifikasi teknis 

bangunan sekolah) dimana sekolah tidak dibatasi dengan adanya ruang-ruang kelas, 

koridor, dan fasilitas penunjang saja, namun berdasarkan riset pada learning 

environment sesuai dengan kebutuhan pola komunikasi dalam kegiatan belajar-

mengajar dan kebutuhan dari modes of learning berdasarkan serta personality traits 

dari anak usia 6-12 tahun. 
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Personality Type Personality Trait Design Preference 

Introvert Guarded Desire safe haven or 

privacy, Prefers closed 

furniture arrangements 

Extrovert Social Desire interaction or 

stimulation. Prefers open 

furniture arrangement 

Sensory Detail-oriented Embrace practicially. 

Will scritinize details 

and functionality of 

design. 

Intuitive Instinctual Prefers complex creative 

environments. Is guided 

by gut feeling. 

Thinker Rational View design in terms of 

cost-benefit ratio and 

demands extensive 

research 

Feeler Harmonious Values harmony, 

respects proffesionals, 

but will rely heavily on 

designer’s ability to ask 

tje right question amd 

read between the lines. 
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Judger Demanding Has high expectations 

and conventional design 

preference. 

Perceiver Unconventional Values uniqueness and 

innovations but may 

have difficulty making 

and sticking with 

desicion. 

Tabel 0.1 Personality Traits: Macam-macam personality dan design preference-nya. (Dak Kopec, 2012). 

 

 

Tabel 0.2 Mode of Learning 

Sumber: Dak Kopec, 2012. 
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1.4 Kriteria Desain 

 

Diagram 0.1 Kriteria Desain 

 

Performance 

Requirement 

Architectural 

Syntax 

Concept 

[A] Membuat setiap 

sudut sekolah sebagai 

tempat bermain, namun 

tetap dapat belajar 

dengan nyaman. 

Space [1] Inclussive design (ramah difabel) 

[2] Keterhubungan antara indoor dan 

outdoor 

Mass [3] Keterpisahan massa berdasarkan 

masalah noise dan crowding yang 

ditimbulkan dari aktivitas pengguna 

(dari dalam) dan noise yang 

ditimbulkan oleh lingkungan luar 

(dari luar) 

Surface [4] Memberikan fasad yang fluktuatif 

yang merupakan analogi dari  

‘movement’ dalam sebuah kegiatan 

bermain. 

[B] Memberikan 

kebebasan untuk 

menginterpretasikan 

ruang dalam kegiatan 

belajar mengajar 

Movement [1] Levelling experience 

[2] Permainan sirkulasi dengan 

bentuk pemilihan way finding 

Space [3] Memberikan wadah pada tiap 

personality traits untuk mendapatkan 

learning environment sesuai 
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preferensi masing-masing 

personality. 

[4] Interior kelas yang disesuaikan 

dengan mode of learning 

[C] Menciptakan ruang 

yang fleksibel 

Struktur [1] Struktur bebas kolom (pada 

beberapa tipe ruang) 

[D] Menerapkan crime 

prevention through 

design 

Mass [1] Pemisahan level/lantai 

berdasarkan pengguna 

Material [2] Pemberian akses visual pada plat 

lantai dari lantai tiga (fasilitas 

orangtua dan guru) ke lantai dua (area 

kelas) sebagai bentuk pengawasan 

dan pencegahan terjadinya bullying 

karena crowding pada kelas 

Space [3] Pemisahan pintu masuk bangunan 

untuk siswa dan non-siswa 

 [E] Memetakan pola 

komunikasi siswa dan 

guru sehingga desain 

dapat menyesuaikan 

pola komunikasi 

tersebut 

Space [1] Kelas-kelas dikategorikan 

berdasarkan pola komuniksi 

dalam kegiatan belaja mengajar di 

kelas tersebut. 

(dijelaskan pada metode dan konsep desain) 

Tabel 0.3 Performance requirements dan konsep dalam  sintaks arsitektural 

Sumber: Analisa Pribadi 

Pada poin [A] dan [B] dapat kita simpulkan bahwa dengan membuat sekolah 

menjadi sebuah tempat yang menarik, yakni dengan memberikan kebebasan pada 

anak untuk merepresentasikan ruang, maka anak akan memiliki imajinasi yang 

tidak terbatasi akan suatu hal. Affordance yang ditimbulkan dari sebuah situasi 

secara tidak disadari memancing anak untuk berpikir lebih kreatif untuk 

mendefinisikan sesuatu. Hal yang dapat membatasi anak dalam sebuah situasi 

tersebut adalah dengan adanya sebuah performance zone. 
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Contoh penerapan performance zone sebagai segregasi aktivitas: 

 

Gambar 0.4 Penerapan Performance Zone 

Untuk menciptakan sebuah kebebasan dalam menginterpretasikan sebuah 

ruang kelas, dibutuhkan batasan sehingga penggunaan ruang tersebut tepat sasaran 

dan digunakan untuk menunjang kegiatan yang tepat. Berlandaskan mapping dari 

pola komunikasi, bentuk dari sebuah ruang tercipta sesuai dengan bentuk dari pola 

komunikasi tersebut sehingga dapat tercapai pola aktivitas yang terjadi dalam 

sebuah ruang kelas. 

Fleksibilitas akan tercapai pula dengan built environment seperti yang 

dicontohkan diatas, dimana layout pattern dengan tipe informal space (Hall, 1966) 

diciptakan untuk mendapatkan ke fleksibilitasan fungsi ruang.  

Pada poin [D], Crime prevrention through environmental design dapat 

dicapai dengan konsep ruang yang see through. Dimana seluruh kegiatan sekolah 

berada di lantai dua kemudian guru dan/atau orangtua dapat mengawasi kegiatan 

yang terjadi di lantai dua dari lantai tiga. Kegiatan orangtua adalah kegiatan yang 

pasif, sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal ini dapat 

memberikan batasan bagi anak jika ingin melakukan kegiatan bullying dan 

semacamnya karena merasa terawasi secara langsung. 
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Setiap anak memiliki karakternya 

masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa 

setiap anak memiliki definisi nyaman masing-

masing dari suatu ruang. Untuk menunjang 

kegiatan belajar siswa secara menyeluruh tanpa 

terkecuali, maka ruangan di desain secara 

inklusif untuk semua personality traits 

(difokuskan pada extrovert dan introvert), dan 

juga inklusif, dapat digunakan dengan nyaman 

oleh difabel. 

 

  

Gambar 0.5 Ruang Kelas 
Sumber: www.rosanbosch.com 

http://www.rosanbosch.com/
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB 2 

PROGRAM DESAIN 

Pada bab ini dibahas mengenai program ruang dan rekapitulasinya dilanjutkan 

dengan kajian tapak dan lingkungan dalam penulisan Tugas Akhir yang akan 

dikerjakan. 

1.5 Rekapitulasi Program Ruang 

Berikut kebutuhan ruang sesuai dengan konsep pada kriteria desain yang telah 

disesuaikan dengan Peraturan Mendikbud No.24 Tahun 2007 mengenai standar 

sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI): 

Pengguna Aktivitas Ruang 

Siswa 

(dan 

guru) 

Belajar Kelas (dengan pola komunikasi satu arah) 

Kelas (dengan pola komunikasi dua arah) 

Kelas (dengan pola komunikasi banyak arah) 

Kelas (dengan pola komunikasi mandiri) 

Kelas (dengan pola komunikasi berkelompok) 

R. Multimedia mini 

Keterampilan Lab Komputer 

R. Kerajinan tangan 

R. Musik 

R. Kelas memasak 

Area Science Fair 

Olahraga Lapangan olahraga indoor (multifungsi sebagai 

aula) 

Ibadah Mushola 

Istirahat Taman dan area belajar indoor, perpustakaan 

Makan Kantin 

Bermain Taman Indoor dan Outdoor 

Guru Administrasi R. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah 



12 

 

R. Guru 

R. Rapat 

Istirahat Cafe, kantin, dan taman 

Staff Administrasi R. Administrasi 

R. Kerja TU 

R. Operator 

Pos satpam 

Orangtua Menunggu 

dan 

mengawasi 

Cafe 

R. Konsultasi 

Umum  Lobby 

  UKS 

  Area parkir (mobil, motor, dan sepeda) 

  Halte ojek online 

  Toilet 

  Taman 
 

Tabel 0.1 Kebutuhan Ruang 

Kebutuhan jumlah dan besaran ruang pada objek rancang ini ditujukan bagi 360 

siswa dari kelas 1-6 SD dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 21 orang sebagai 

berikut: 

1. Fasilitas pembelajaran 

Ruang Kelas Pengguna Standar Kapasitas Jumlah Luas 

Pola komunikasi 

satu arah 

Siswa 

kelas 1-6 

2,4 m2 per 

anak 

20 5 240 m2 

Pola komunikasi 

dua arah 

Siswa 

kelas 1-6 

2,4 m2 per 

anak 

20 4 192 m2 

Pola komunikasi 

banyak arah  

Siswa 

kelas 4-6 

2,4 m2 per 

anak 

20 5 240 m2 

Pola Komunikasi 

mandiri 

Siswa 

kelas 3-6 

2,4 m2 per 

anak 

20 2 192 m2 
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Pola Komunikasi 

berkelompok 

Siswa 

kelas 4-6 

2,4 m2 per 

anak 

20 6 288 m2 

    jumlah 1152 m2 

Tabel 0.2 Tabel Besaran Ruang Fasilitas Pembelajaran 

Sumber: Analisa Pribadi 

 

2. Fasilitas Penunjang 

Ruang Pengguna Standar Kapasitas Jumlah Luas 

Perpustakaan Siswa dan 

guru 

30 m2 30 1 100 m2 

R. Multimedia 

mini 

Siswa dan 

guru 

15 m2 20 2 30 m2 

Taman indoor Siswa dan 

guru 

   100 m2 

Taman outdoor siswa    800 m2 

R. Loker siswa  360 loker 1 100 m2 

Lapangan 

Indoor/aula 

siswa 20x10 m2   200 m2 

Lab. Komputer siswa 50 m2 20 1 50 m2 

R. Musik siswa 24 m2 10 2 60 m2 

R. Memasak siswa 24 m2 10 2 60 m2 

Kerajinan Tangan siswa 60 m2 20 1 60 m2 

R. Ibadah umum 0,98 m2 

per orang 

20 1 20 m2 

Kantin Siswa 4 m2 50 1 200 m2 

UKS siswa 12 m2 5 1 30 m2 

Halte Ojek online Umum  10 1 20 m2 

R. Konsultasi Orangtua  5 2 20 m2 

Cafe Orangtua  25 1 295 m2 

    jumlah 2145 m2 

Tabel 0.3 Tabel Besaran Ruang Fasilitas Pengunjung 
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Sumber: Analisa Pribadi 

3. Fasilitas Guru dan Staff 

Ruang Pengguna Standar Kapasitas Jumlah Luas 

R. Kepala 

Sekolah 

1 orang 

kepsek dan 3 

orang tamu 

12 m2 4 

 

1 12 m2 

R. Guru Guru 4 m2 36 1  328 m2 

R. Rapat Guru & staff 4 m2 30 1 30 m2 

R. TU Staff 4 m2 7 1 28 m2 

R. Administrasi Staff  3 1 10 m2 

    jumlah 408 m2 

Tabel 0.4 Tabel Besaran Ruang Fasilitas Guru dan Staff 

Sumber: Analisa Pribadi 

4. Servis dan Pemeliharaan Bangunan 

Ruang Standar Kapasitas Jumlah Luas 

Toilet 2 m2 1 10 45 m2 

Pos Satpam  4 1 10 m2 

R. Operator  1 1 8 m2 

Gudang 18 m2 2 1 25 m2 

Parkir Mobil 12,5 m2 1 49 400 m2 

Parkir Motor 2 m2 1 90 180 m2 

Parkir sepeda    48 m2 

   Jumlah 716 m2 

Tabel 0.5 Tabel Besaran Ruang Servis dan Pemeliharaan bangunan 

Sumber: Analisa Pribadi 

Luas Lahan  : 5304 m2 

Jumlah Luas Ruangan : 4421 m2 

Sirkulasi   : 1326 m2 

Total   : 5747 m2 
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1.6 Deskripsi Tapak 

 

Gambar 0.2 Peta Makro Kawasan Jl. Selokan Mataram-Jl. Student Castle 

Lokasi ini terletak di Jl Student Castle, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. 

Sleman, DIY. Dikelilingi oleh area komersial di depannya, apartemen mahasiswa 

di bagian belakang, serta dikelilingi oleh berbagai macam sarana pendidikan seperti 

Universitas, Sekolah (SD, SMP, SMA), lingkungan ini sangat cocok untuk 

dijadikan sarana pendidikan pula. Lahan memiliki luas 5304 m2, dengan bentuk 

trapesium yang lebarnya 104 m2 yang menghadap ke Jl. Student Castle, dan panjang 

Gambar 0.1 Panorama Lahan (Jl. Student Castle) 
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102 m2 merupakan lahan yang strategis untuk sekolah yang notabene menjadi 

sumber kemacetan. 

 

 

Gambar 0.3 Batasan-batasan lahan 

Alasan pemilihan lahan pada lokasi tersebut adalah dikarenakan Yogyakarta 

merupakan kota besar yang merupakan kota pelajar. Kecamatan depok merupakan 

lingkungan pendidikan dimana banyak sekali sekolah dan universitas yang berada 

Gambar 0.4 Lokasi lahan dan sarana pendidikan lain  di sekitarnya 

Sumber: Google earth 
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di sekitar lahan. Terlihat dari gambar berikut, dimana lahan dikelilingi oleh sekolah 

dan perguruan tinggi. 

Dikarenakan lingkungannya yang merupakan lingkungan pendidikan, maka 

keamanan lingkungan dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Alasan 

lain pemilihan lahan adalah dikarenakan di Yogyakarta yang notabene sebagai kota 

pendidikan memiliki beragam sekolah swasta yang memiliki metode pengajaran 

yang sangat bervariasi. Varietas yang banyak ini memungkinkan penerapan konsep 

pendidikan yang diselesaikan dengan arsitektur yang tergolong hal yang baru, 

memiliki kemungkinan untuk diterima dengan baik oleh masyarakat. 

Kajian mengenai tapak berdasarkan faktor alam dapat dilihat sebagai berikut: 

o Kondisi Topografi 

Kondisi topografi pada lahan dapat dikatakan datar dan stabil untuk 

didirikan sebuah bangunan. Lahan tergolong dataran rendah. 

o Klimatologi 

- Curah Hujan : 135 mm 

- Kelembaban : 70-80 % 

- Temperatur : 23-300C 

- Kecepatan angin : 2-20 km/jam 

o Tren suhu di daerah Sleman, Yogyakarta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 0.5 Tren suhu di daerah Sleman, Yogyakarta 

Sumber: https://id.meteotrend.com/forecast/id/sleman/ 

https://id.meteotrend.com/forecast/id/sleman/
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Dilihat dari faktor estetika, lahan merupakan hamparan sawah yang 

sekitarnya terbangun kota kecil yang padat penduduk serta hiruk-pikuk di jam jam 

tertentu. Lahan menghadap ke arah timur laut dan tidak terpapar sinar matahari di 

bagian mukanya. Dari bagian utara akan terlihat gunung merapi dengan sagat jelas 

tanpa haalangan dikarenakan lingkungan pada lahan tidak terdapat bangunan tinggi 

selain apartemen di bagian selatan lahan. 

 

Gambar 0.6 View bagian utara lahan 

Sumber: Dokumentasi Pribadi

 

Gambar 0.7 View Gunung Merapi pada Bagian Utara Lahan 

Sumber: Google Earth 
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Gambar 0.8 Analisa View pada Lahan 

Sumber: Analisa Pribadi 

 

Gambar 0.9 Analisa Noise Yang Ditimbulkan Lingkungan Sekitar Beserta Analisa 

Potensi dan Kendala pada Lahan 

Sumber: Analisa Pribadi 
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Tingkat kebisingan menjadi pertimbangan penting dalam hal peletakan massa. 

Massa yang aktivitas di dalamnya menimbulkan kebisingan yang tinggi diletakkan 

berdekatan dengan lingkungan yang menghasilkan noise yang tinggi pula. 

  

Gambar 0.10 Noise yang Ditimbulkan Objek Rancang dan Noise 

yang Ditimbulkan Lingkungan Sekitar. 

Sumber: Analisa Pribadi 
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BAB 3 

PENDEKATAN DAN METODA DESAIN 

Pada bab ini dibahas program rancang yang menjadi konteks pada Tugas Akhir ini. 

Berdasarkan program aktivitas dan fungsi, serta metode perancangan yang 

mengasilkan objek rancang. 

1.7 Pendekatan Desain 

Kualitas kehidupan yang ada di sekolah sangatlah penting dikarenakan siswa 

menghabiskan setidaknya sepertiga harinya di sekolah, dengan begitu lingkungan 

sekolah menjadi pembentuk perilaku siswa. Perilaku siswa tersebut dapat dibentuk 

dengan adanya sebuah built environment yang bertujuan untuk menciptakan 

serangkaian potensi aktivitas manusia yang diinginkan yang disebut dengan 

affordance atau sebuah tindakan yang dilakukan akibat adanya kapabilitas fisik dari 

suatu keadaan atau benda. Built enviroment terdiri atas dua hal: places (tempat 

kejadian dari built environment) dan link (penghubung antara tempat satu dan 

lainnya). 

 

Gambar 0.1 Diagram Places and Link 

Sumber: Donna P. Duerk, 1995. 

Sebuah built environment tersebut dapat dicapai dengan beberapa tahapan. 

Tahapan awalnya adalah dengan menganalisa keadaan eksisting terlebih dahulu 

yang disebut dengan behavior mapping (david haviland, 1967). Ketika behavior 

mapping sudah dilakukan, dan built environment sudah tercipta, maka  secara 

keseluruhan behavior setting berhasil dilakukan. 
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Dalam peneraannya behavior setting dikontrol oleh sebuah performance 

zone dan akan terhenti atau terbatasi jika terdapat segregasi aktivitas. Segregasi 

aktivitas dapat diterapkan secara visual, audio, kinestetik.  

1.8 Metode Desain 

Peningkatan learning environment pada  sekolah dasar  dimaksudkan  untuk  

meng-upgrade ruang belajar yang menjadi tempat dimana siswa menuangkan  

kreativitasnya sesuai dengan perkembangan kurikulum pendidikan yang ada 

sekarang. Metode yang digunakan adalah dengan menjabarkan aktivitas apa yang 

dituju oleh kurikulum 2013 dalam proses KBM dan mengiriskan dengan pola 

komunikasi yang ada dalam sebuah proses belajar menurut sumber Nana Sudjana 

(1989). Dengan mengupgrade learning environment sesuai dengan kebutuhan anak 

di generasi sekarang beserta kurikulumnya, diharapkan dapat meningkatkan sense 

of place attatchment anak terhadap sekolah. 

Metode tersebut terangkum dalam elemen-elemen yang harus dipenuhi agar 

built environment dapat terbangun dengan baik dan behavior setting dapat bekerja 

optimal: 

1. A reccurrent activity (penetapan pola aktivitas yang akan dilakukan secara 

berulang). 

 

Gambar 0.2 Diagram Pola Aktivitas yang Dilakukan 

Siswa, Secara Spesifiknya Berdasarkan Kurikulum 2013 

Sumber: kemdikbud.go.id/paparanwamendik 
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2. Milieu (layout tertentu dari sebuah situasi atau lingkungan) 

Layout yang dibahas disini adalah layout dari kelas berdasarkan pola 

komunikasi yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar (Nana 

Sudjana, 1989), sehingga tercipta suatu bentuk yang menjadi dasar dalam 

mendesain. Berikut ilustrasinya:  

3. Synomorphy (kesinambungan hubungan antara aktivitas dan milieu) 

 

Synomorphy merupakan keterhubungan antara aktivitas belajar yang dilakukan 

siswa berdasarkan kurikulum 2013 (gambar 3.2) yakni observing hingga 

implementing dengan milieu yakni pola komunikasi (gambar 3.3). Keterhubungan 

antara aktivitas belajar dan milieu terlihat dari proses pembelajaran yang dilakukan. 

Dalam tahap observing,  diterapkan pola komunikasi satu arah dan belajar 

mandiri  , pada tahap questioning diterapkan pola komunikasi dua arah     atau 

komunikasi banyak arah , sedangkan pada tahap associating hingga 

implementing, milieu yang diterapkan adalah belajar mandiri , banyak arah , 

maupun kelompok belajar . Dari sini akan terlihat berapa jumlah kelas yang di 

butuhkan pada tiap-tiap mileu. 

Berikut ilustrasinya: 

Gambar 0.3 Pola Komunikasi pada Kelas Sebagai Milieu 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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4. Specific time period 

Specific time period berarti waktu terjadinya synomorphy tersebut. 

Dimana waktu terebut diartikan sebagai waktu penggunaan ruang-ruang 

kelas dengan mengklasifikasikan ruang kelas tersebut dapat digunakan oleh 

siswa kelas berapa hingga berapa dengan mata pelajaran apa(gambar 3.2). 

Pada sekolah dasar, mata pelajaran-mata pelajaran seperti Matematika, IPA, 

IPS, dan lain-lain digabungkan di dalam sebuah satu mata pelajaran yang 

disebut Tema. Pada tiap-tiap mata pelajaran ini terdapat banyak aktivitas 

yang dilakukan sedari awal semester hingga akhir semester, yakni aktivitas 

eksplorasi hingga implementasi (gambar 3.2 dan 3.4). 

Penggunaan tipe kelas (kelas dengan pola komunikasi satu arah, dua 

arah, banyak arah, dll) didasarkan pada aktivitas tersebut. Sehingga dapat 

Gambar 0.4 Kesinambungan Hubungan Antara Aktivitas (langakah-langkah 

pembelajaran pada K13) dengan Milieu (Pola Komunikasi dalam KBM) 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

kelas 

kelas 

kelas 

kelas 

kelas 
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disimpulkan bahwa dalam satu mata pelajaran dapat menggunakan 

beberapa tipe kelas, tergantung aktivitas apa yang akan dilakukan pada mata 

pelajaran tersebut pada hari itu. Metode pembelajarannya pun dapat 

disesuaikan oleh guru, aktivitas apa yang akan dilakukan pada tipe kelas 

yang akan digunakan pada hari itu. Berikut contoh skema jadwal pelajaran 

beserta mileunya atau ruang kelasnya dalam satu jam pelajaran dalam 

sehari: 

Kelas Mata pelajaran Tipe R. Kelas 

I 
A Tematik Matematika Pola Komunikasi Satu Arah 

B Tematik IPS Pola Komunikasi Dua Arah 

C PJOK Lap. Olahraga Indoor/outdoor 

II 
A Tematik Matematika Pola Komunikasi Satu Arah 

B PAI Pola Komunikasi Dua Arah 

C Tematik PKn Pola Komunikasi Dua Arah 

III 
A PAI Pola Komunikasi Banyak Arah 

B Kebudayaan Jawa Pola Komunikasi Banyak Arah 

C Tematik B.inggris Pola Komunikasi Banyak Arah 

IV 
A Tematik IPA Pola Komunikasi Berkelompok 

B Tematik IPS Pola Komunikasi Berkelompok 

C Tematik PKn Pola Komunikasi Banyak Arah 

V 
A Tematik IPA Pola Komunikasi Mandiri 

B Tematik B.Inggris Pola Komunikasi Dua Arah 

C Tematik B.Indo Pola Komunikasi Satu Arah 

VI 
A Tematik IPS Pola Komunikasi Satu Arah 

B Tematik B.Indo Pola Komunikasi Mandiri 

C Tematik Matematika Pola Komunikasi Satu Arah 

Tabel 0.1 Jadwal Pelajaran dan R.kelasnya dalam Satu Jam Pelajaran 

Mata pelajaran yang disebutkan diatas merupakan mata pelajaran 

yang ada pada mata pelajaran Tematik diluar mata pelajaran PJOK 

(pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan) yang menggunakan lapangan 

indoor maupun outdoor dan mata pelajaran SBDP (seni budaya dan 

prakarya) yang menggunakan r.kelas prakarya dan r.kelas musik. 
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Disamping built environment dan behavior settingnya perlu diperhatikan 

kenyamanan belajar siswa berdasarkan cara penerimaan materi yang berbeda beda. 

Hal ini terangkum dalam modes of learning (visual receiving, auditory receiving, 

dan kinesthetic receiving) (Dak Kopec, 2012) dan implementasi desainnya : 

 

Tabel 0.2 Mode of Learning dan Implikasi Desain 

Sumber: Dak Kopec, 2012. 

Selain mode of learning, yang menjadi faktor kenyamanan dalam belajar adalah 

personality tiap-tiap siswa. Desain yang menyesuaikan personality siswa 

(meskipun tidak mungkin mewadahi seluruh personality dalam satu desain kelas) 

dapat meningkatkan minat dalam belajar karena kesesuaian dengan pribadi dan 

preference siswa tersebut. Berikut personality traits beserta design preferencenya: 

Personality Type Personality Trait Design Preference 

Introvert Guarded Desire safe haven or 

privacy, Prefers closed 

furniture arrangements 

Extrovert Social Desire interaction or 

stimulation. Prefers open 

furniture arrangement 
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Sensory Detail-oriented Embrace practicially. 

Will scritinize details 

and functionality of 

design. 

Intuitive Instinctual Prefers complex creative 

environments. Is guided 

by gut feeling. 

Thinker Rational View design in terms of 

cost-benefit ratio and 

demands extensive 

research 

Feeler Harmonious Values harmony, 

respects proffesionals, 

but will rely heavily on 

designer’s ability to ask 

tje right question amd 

read between the lines. 

Judger Demanding Has high expectations 

and conventional design 

preference. 

Perceiver Unconventional Values uniqueness and 

innovations but may 

have difficulty making 

and sticking with 

desicion. 

Tabel 0.3 Personality Traits dan Design Preference. 

Sumber: Dak Kopec, 2012. 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB 4 

KONSEP DESAIN 

Pada bab ini dibahas ide arsitektur yang diterapkan dalam konsep desain dari 

Sekolah Dasar yang dijabarkan kedalam konsep ruang, terutama ruang kelas, zonasi 

ruang, tatanan massa, hingga sirkulasi bangunan berdasarkan kriteria desain yang 

telah dibuat. 

Performance Requirement Architectural 

Syntax 

Concept 

[A] Membuat setiap sudut 

sekolah sebagai tempat 

bermain, namun tetap dapat 

belajar dengan nyaman. 

Space [1] Inclussive design (ramah difabel) 

[2] Keterhubungan antara indoor dan 

outdoor 

Mass [3] Keterpisahan massa berdasarkan 

masalah noise dan crowding yang 

ditimbulkan dari aktivitas pengguna 

(dari dalam) dan noise yang ditimbulkan 

oleh lingkungan luar (dari luar) 

Surface [4] Memberikan fasad yang fluktuatif 

yang merupakan analogi dari  

‘movement’ dalam sebuah kegiatan 

bermain. 

[B] Memberikan 

kebebasan untuk 

menginterpretasikan ruang 

dalam kegiatan belajar 

mengajar 

Movement [1] Levelling experience 

[2] Permainan sirkulasi dengan bentuk 

pemilihan way finding 

Space [3] Memberikan wadah pada tiap 

personality traits untuk mendapatkan 

learning environment sesuai preferensi 

masing-masing personality. 

[4] Interior kelas yang disesuaikan 

dengan mode of learning 

[C] Menciptakan ruang 

yang fleksibel 

Struktur [1] Struktur bebas kolom (pada beberapa 

tipe ruang) 

[D] Menerapkan crime 

prevention through design 

Mass [1] Pemisahan level/lantai berdasarkan 

pengguna 

Material [2] Pemberian akses visual pada plat 

lantai dari lantai tiga (fasilitas orangtua 

dan guru) ke lantai dua (area kelas) 

sebagai bentuk pengawasan dan 

pencegahan terjadinya bullying karena 

crowding pada kelas 

Space [3] Pemisahan pintu masuk bangunan 

untuk siswa dan non-siswa 

 [E] Memetakan pola 

komunikasi siswa dan 

guru sehingga desain 

dapat menyesuaikan pola 

komunikasi tersebut 

Space [1] Kelas-kelas dikategorikan 

berdasarkan pola komuniksi dalam 

kegiatan belaja mengajar di kelas 

tersebut. 

Tabel 0.1 Performance Requirement dan Konsep dalam Sintaks Arsitektural 
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1.9 Eksplorasi Spasial 

1.9.1 Konsep [E1] 

 Pola komunikasi satu arah 

 

Pada proses ini guru 

menyampaikan 

materi kepada siswa 

tanpa ada kesempatan 

diskusi kepada 

siswanya, disebut 

juga pola penajaran 

teacher centered 

learning. 

Pola komunikasi ini 

dapat dikatakan 

layaknya kegiatan 

story telling dan biasa 

digunakan pada 

sekolah konvensional 

pada umumnya. 

Perbedaannya 

terdapat pada 

pengembangan 

bentuk ruang yang 

telah disesuaikan 

dengan pola 

penyebaran suara 

pada komunikasi satu 

arah ini. Gambar 0.1 Konsep Ruang Kelas dengan Pola 

Komunikasi Satu Arah 
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 Pola Komunikasi dua arah 

 

 

 Pola Komunikasi Banyak Arah 

 

 

Gambar 0.2 Konsep Ruang Kelas 

dengan Pola Komunikasi Dua Arah 
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 Pola Komunikasi Kelompok 

 

 

 

Gambar 0.3 Ruang Kelas Dengan Pola Komunikasi Banyak Arah 

Gambar 0.4 Ruang Kelas Dengan Pola Komunikasi Kelompok 
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 Pola Komunikasi Mandiri 

 

1.9.2 Konsep [A1&A2] 

Objek rancang memiliki desain yang inklusif, yang ramah difabel. Penggunaan 

ramp menjadi pilihan dari sirkulasi utama bangunan yang merupakan taman semi 

indoor, yang menjadi jantung dari bangunan. Dengan begitu terdapat 

keterhubungan antara indoor dan outdoor.  

 

Gambar 0.5 Ruang Kelas dengan Pola Komunikasi Mandiri 

Gambar 0.6 Konsep A1 dan A2 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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1.9.3 Konsep [B3] 

Konsep ini lebih mengacu pada interior ruang, dimana bentuk ruang 

menjadi fokusan utama. Namun hanya dapat diterpakan pada ruang 

kelas yang interaksinya bersifat individual atau interaksi yang lebih 

fleksibel, yang bisa individual maupun kelompok. Yakni ruang kelas 

dengan pola komunikasi mandiri dan ruang kelas dengan pola 

komunikasi banyak arah. 

Pada masing-masing kelas terdapat space yang dapat digunakan 

oleh introvert yang membutuhkan closed furniture arrangement, 

oleh extrovert yng membutuhkan open furniture arrangement, oleh 

sensory yang membutuhkan pengaturan ruang yang praktis yang 

berbentuk konvensional, oleh intuitive yang membutuhkan desain 

ruang belajar yang berbentuk tidak biasa hingga kompleks sehingga 

Gambar 0.7 Konsep B3 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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ia bisa menerjemahkan ruang tersebut sesuai imajinasinya, feeler 

yang membutuhkan ruang yang memiliki harmoni dan unite. 

1.9.4 Konsep [B4] 

Siswa yang lebih peka terhadap audio membutuhkan noise control 

yang baik. (akan dibahas pada konsep [A4]). Sementara siswa yang 

cara belajarnya lebih peka terhadap visual maka membutuhkan 

presentasi visual, hal ini diterapkan pada ruang kelas dengan 

komunikasi satu arah, dua arah dan banyak arah, dengan fasilitas 

proyektor, sementara pada ruang kelas dengan pola komunikasi 

kelompok, tersedia ruang multimedia mini yang berfungsi sebagai 

sebuah ‘bioskop’, dan pada kelas dengan pola komunikasi mandiri, 

terdapat komputer yang dapat digunakan masing-masing siswa. Yang 

terakhir untuk siswa yang cara belajarnya dengan cara kinestetis, 

maka dibutuhkan semicircular seating yang sudah tersedia pada kelas 

dengan pola komunikasi dua arah, kelompok, dan banyak arah. 

 

1.10 Eksplorasi Formal 

1.10.1 Konsep [A3] 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 0.8 Zonasi ruang berdasarkan kebisingan yang ditimbulkan oleh ruangan 
Sumber: dokumentasi pribadi 
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 Gambar 0.9 Pemetaan noise yang diakibatkan lingkungan sekitar dan aktivitas pada ruang  
Sumber: Analisa Pribadi 

Massa pada bangunan dipisah-pisahkan berdasarkan tingkat kebisingan 

yang ditimbulkan aktivitas di ruangan pada massa tersebut, dan posisi dari 

Gambar 0.10 Zonasi ruang berdasarkan noise yang ditimbulkan 
Sumber: Analisa Pribadi 
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massa diletakkan berdekatan dengan tingkat kebisingan yang dihasilkan dari 

luar ruangan. menandakan tingkat kebisingan tertinggi, menandakan 

tingkat kebisingan sedang, dan  menandakan tingkat kebisingan yang 

rendah. 

Taman-taman yang berada di sekeliling bangunan dan di central dari 

bangunan berfungsi sebagai noise barrier sehingga kebisingan yang 

ditimbulkan aktivitas pada ruang dapat dikondisikan.  

1.10.2 Konsep [D1&D2] 

Pemisahan lantai atau level pada bangunan berdasarkan pengguna bertujuan 

untuk meminimalisir akses orang luar selain siswa ke area yang digunakan 

siswa untuk beraktivitas terutama kegiatan belajar mengajar.  Ruang-ruang 

kelas siswa berada di lantai dua, sementara lantai tiga berfungsi sebagai 

pengaswasan terhadap aktivitas di lantai dua, dengan cara memberikan akses 

visual pada plat lantai agar tembus kebawah. 

 

  

 

 

 

 
 

 

Gambar 0.11 Zonasi ruang berdasarkan pengguna 
Sumber: Analisa Pribadi 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB 5 

DESAIN 

Pada bab ini dibahas hasil dari desain sekolah dasar untuk meningkatkan 

ekspresivitas berdasarkan pola komunikasi yang dijabarkan kedalam eksplorasi 

formal dan eksplorasi teknis yang di dalamnya mencakup gambar-gambar denah, 

tampak, potongan, perspektif, interior, aksonometri bangunan, aksonometri 

struktur, dan utilitas. 

1.11 Eksplorasi Formal 

 

Gambar 0.1 Fasad pada massa A, B, C, dan D. 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

Fasad pada bangunan merupakan fasad yang fluktuatif yang merupakan analogi 

dari  ‘movement’ dalam sebuah kegiatan bermain (kriteria desain A4). Berfumgsi 

sebagai noise buffer dan juga shading pada interior bangunan. Berikut detail 

struktur fasad pada massa B:  

 

Gambar 0.2 Detail Fasad Tampak Barat (dari dalam) 

Besi pipa horizontal dikaitkan 

kepada plat lantai yang 

mengikat keseluruhan fasad 

dengan detail sambungan 

sebagai berikut: 
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Gambar 0.3 Aksonometri Bangunan 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

Gambar 0.4 Eksterior bangunan (1) 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 
Gambar 0.5 Eksterior Bangunan (2) 

Sumber: Dokumentasi pribadi 



41 

 

 

Gambar 0.7 Eksterior Bangunan (3) 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Gambar 0.6 Perspektif Taman 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 0.10 Exterior Bangunan (3) 

Gambar 0.8 Perspektif Taman Indoor 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Gambar 0.9 Perspektif Taman Indoor (2) 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Sumber: Dokumentasi Pribadi

 

Gambar 0.11 Interior Lobby 

Sumber: Dokumentasi Pribadi

 

Gambar 0.12 Interior Mushola 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Gambar 0.13 Interior Kelas (pola komunikasi satu arah) 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 0.14 Interior Kelas (Pola Komunikasi Dua Arah) 

Sumber: Dokumentasi Pribadi

 

Gambar 0.15 Interior kelas (Pola Komunikasi Banyak Arah) 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 



45 

 

Gambar 0.16 Interior Kelas (Pola Komunikasi Kelompok) 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Gambar 0.17 Interior Kelas (Pola Komunikasi Mandiri) 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Gambar 0.18 Interior Lab. Komputer 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 0.19 Interior Lapangan Basket Indoor 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Gambar 0.20 Interior Cafe 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Gambar 0.21 Jalan Masuk Kedalam Bangunan 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 0.22 Interior Perpustakaan 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Gambar 0.23 Entrance 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Gambar 0.24 Sisi Dalam Fasad Bangunan B 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 0.25 Taman Di Sekeliling Bangunan 

Taman di sekeliling bangunan memiliki perannya terhadap massa bangunan. 

Taman diletakkan mengelilingi bangunan untuk memberikan ‘perlindungan’ 

terhadap bangunan, yakni sebagai sound buffer dari pohon-pohonnya. 

Taman merupakan satu kesatuan besar yang disekat-sekat dengan 

membentuk lingkaran-lingkaran di dalamnya dan garis-garis sebagai penanda tiap-

tiap spot taman kecil. Taman-taman kecil ini merupakan sebuah enclosure 

bertujuan untuk memberikan sedikit privasi bagi anak-anak yang bermain yang 

merupakan penerapan crime prevention through design dari luar bangunan. 

Bentuknya yang mengitari bangunan sekolah memberikan keleluasaan bagi guru 

untuk mengawasi anak dari dalam maupun luar bangunan. Spot taman taman kecil 

ini memberikan panggung bagi anak untuk bermain dan berimajinasi dengan sangat 

leluasa karena tingkat privasi yang diberikan sedikit lebih tinggi dibandingkan 

dengan taman yang memiliki area yang lebih luas. 
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1.12 Eksplorasi Teknis 

Gambar 0.26 Denah Lantai 1 (Skala 1:800) 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 0.27 Denah Lantai 2 ( Skala 1:800) 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 0.28 Denah Lantai 3 (Skala 1:800) 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 0.29 Tampak 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 0.30 Rencana Tapak 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 0.31 Layout 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 0.32 Potongan 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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Gambar 0.33 Utilitas Air Bersih 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 0.34 Aksonometri Struktur 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 0.35 Tipe-Tipe Kelas Berdasarkan Pola Komunikasinya 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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BAB 6 

KESIMPULAN 

Desain Sekolah Dasar untuk Meningkatkan Nilai Ekspresivitas Berdasarkan 

Pola Komunikasi ini dirancang berdasarkan isu yang berkaitan dengan psikologi 

bangunan beserta lingkungannya yang mempengaruhi perilaku pengguna di 

dalamnya. Pengaruh yang dituju oleh penulis adalah untuk meningkatkan nilai 

ekspresivitas siswa dengan begitu dapat meningkatkan kreativitas siswa pula. 

Dilatar belakangi oleh ketidaksinkronan antara learning environment yang ada 

saat ini dengan kurikulum yang berlaku, dimana learning environment  sebelumnya 

mengikuti pola pengajaran teacher centered learning, sementara saat ini telah 

berubah menjadi student centered learning, maka objek rancang diharpakan bisa 

mensikronkan kedua hal tersebut dengan cara membangun sebuah built 

environment yang didesain dengan menggabungkan pola-pola komunikasi yang ada 

dalam sebuah proses belajar dengan sistem yang ada di dalam kurikulum 2013.  
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