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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan primer setiap manusia. Pada umumnya 

pendidikan berarti sebuah proses pembelajaran, bisa dimana saja, kapan saja, dan 

melalui proses apa saja. Menurut Carter V.Good dalam Dictionary of Education, 

pendidikan adalah, (1) proses pengembangan kecakapan seseorang dalam bentuk 

sikap dan prilaku yang berlaku dalam masyarakat, (2) proses sosial ketika seseorang 

dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang terpimpin, yaitu sekolah, sehingga ia dapat 

mencapai kecakapan sosial dan mengembangkan pribadinya. 

Pengertian sekolah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan 

memberi pelajaran; waktu atau pertemuan ketika murid-murid diberi pelajaran; 

usaha menuntut kepandaian; belajar di sekolah. Sekolah menambah pengetahuan 

anak didik tentang dunia, serta membantu anak didik menyesuaikan diri dengan 

derap kemajuan dan perubahan cepat yang terjadi dalam kehidupan modern. Di 

Indonesia, sekolah dibagi menjadi tiga jenjang, jenjang tersebut dibagi berdasarkan 

tingkatan usia dan kemampuan peserta didik, masing-masing jenjang memiliki 

rentang usia dan lama pendidikan yang berbeda-beda. Berdasarkan pada Undang-

Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Nasional Bab I Ketentuan 

Umum Pasal 1 ayat 8, jenjang pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar adalah jenjang 

pendidikan awal selama 9 tahun pertama yang wajib ditempuh dan terdiri dari 6 
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tahun sekolah dasar atau sederajat dan 3 tahun sekolah menengah pertama atau 

sederajat. Pendidikan menengah adalah pendidikan yang disediakan bagi peserta 

didik lanjutan yang sudah berhasil melalui pendidikan dasar, terdiri dari sekolah 

menengah umum, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat. Pendidikan tinggi 

adalah jenjang lanjutan dari menengah, yaitu tingkat sekolah tinggi, dan universitas. 

Pendidikan dasar, khususnya 6 tahun pertama (SD) merupakan awal bagi 

para peserta didik melangkahkan kakinya ke pendidikan, awal mengenal ilmu 

pengetahuan, awal bersosialisasi dengan lingkungannya, dan awal 

mengembangkan pribadinya. Diungkapkan Mohammad Ali, mantan Direktur 

Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama, bahwa tujuan penyelenggaraan 

pendidikan dasar adalah menyiapkan siswa agar menjadi manusia yang bermoral, 

menjadi warga negara yanga mampu melaksanakan kewajiban kewajibannya, dan 

menjadi orang dewasa yang mampu memperoleh pekerjaan. Pendidikan di SD 

memiliki peran yang besar karena sebagai pondasi atau dasar ilmu pengetahuan 

juga dasar penciptaan karakter yang akan membentuk dan mempersiapkan peserta 

didik untuk ke jenjang selanjutnya.  

Pada realitanya, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk 

bisa merasakan pendidikan yang layak, khususnya bagi anak-anak yang memiliki 

kekurangan, yaitu anak berkebutuhan khusus (ABK). Anak berkebutuhan khusus 

adalah anak yang membutuhkan pendidikan dan layanan khusus untuk 

mengoptimalkan potensi kemanusiaannya secara utuh akibat adanya perbedaan 

kondisi dengan kebanyakan anak lainnya. Mereka adalah yang secara fisik, 

psikologis, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan atau kebutuhan 
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dan potensi secara maksimal sehingga memerlukan penanganan yang terlatih dari 

tenaga profesional. 

Menurut data Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, di Indonesia ada 

sekitar 1600 an sekolah anak berkebutuhan khusus dari berbagai tingkatan dan 

kategori yang tersebar di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 

masih minimalnya dukungan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Anak 

berkebutuhan khusus yang ada di Indonesia berjumlah 2,5% dari jumlah penduduk 

Indonesia, yaitu sekitar 7 juta jiwa dan baru sekitar 23 % diantaranya yang 

memperoleh layanan pendidikan. Anak berkebutuhan khusus juga mempunyai 

masalah akses yang terbatas mengingat dari sekitar 1.311 Sekolah Luar Biasa 

(SLB) yang ada hanya 23% diantaranya yang berstatus negeri dan kebanyakan 

terkonsentrasi di Pulau Jawa. 

Selain itu, anak berkubutuhan khusus bisa dikatakan sebagai dunia marginal 

yang asing dan hanya sedikit orang yang peduli. Untuk menyelsaikan permasalahan 

di atas, pemerintah mencanangkan suatu program yaitu sekolah inklusi. Sekolah 

inklusi adalah sekolah umum yang menerima ABK dan menyediakan sistem 

layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tanpa kebutuhan 

khusus (ATBK) dan ABK melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian, 

dan sarana prasarananya. 

Tujuan utama adanya sekolah inklusi tidak lain adalah memberikan 

kesempatan yang sama bagi ABK untuk dapat merasakan pendidikan yang sama 

dengan ATBK, khususnya di tingkat SD yang menjadi awal bagi peserta didik 

melangkahkan kakinya ke pendidikan, dan awal bersosialisasi dengan lingkungan.  
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Amazing School merupakan salah satu sekolah inklusi yang berada di daerah 

Serpong, Tangerang Selatan, Amazing School percaya bahwa setiap anak diciptakan 

unik dan khusus, tidak ada yang sama, masing-masing anak mempunyai 

kemampuan masing-masing, oleh sebab itu Amazing School mau menjadi bagian 

dari program sekolah inklusi, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi 

setiap muridnya, baik ATBK juga ABK untuk bisa mengeksplorasi dan 

mengembangkan dirinya. 

Total murid di Amazing School berjumlah 81 siswa/i, 4 diantaranya 

merupakan ABK. ABK di Amazing School tidak diberikan perlakuan khusus, 

mereka diberikan kesempatan untuk dapat belajar, bermain, bereksplorasi bersama 

dengan siswa/i lain yang tidak berkebutuhan khusus. Menurut Imelda, direktur 

sekolah Amazing School, sekolah sebenarnya hanya sebagai fase transisi untuk 

mempersiapkan anak ke dunia masyarakat yang sesungguhnya, baik ABK maupun 

ATBK nantinya mereka akan mengarah ke tempat yang sama yaitu dunia umum, 

bukan dunia khusus, oleh sebab itu sekolah harus mempersiapkan siswa/inya untuk 

mengarah kesana.  

Dukungan dari lingkungan sosial sangat mempengaruhi perkembangan 

anak berkebutuhan khusus (Efendi, 2008). Dengan memberikan kesempatan dan 

lingkungan yang sama bagi ABK dan ATBK maka ABK akan bisa lebih siap 

nantinya ketika menghadapi fase selanjutnya. 

 Tetapi praktiknya, margin antara ABK dan ATBK yang diharapkan hilang 

dengan adanya sekolah inklusi tidak sepenuhnya hilang. Di dalam satu wadah pun 

tetap bisa dirasakan bahwa margin tersebut masih ada, dan juga dirasakan di 
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Amazing School. Berdasarkan pengamatan penulis, adanya satu kekurangan pada 

siswa/i mengakibatkan adanya hambatan pada komunikasi antar siswa. ABK di 

Amazing School terlihat jarang terlibat dalam diskusi kelompok, permainan, bahkan 

terkesan kurang memiliki banyak teman. Adanya hambatan pada komunikasi antar 

siswa berdampak pada proses eksplorasi siswa/i. Komunikasi dianggap penting, 

karena dalam setiap komunikasi, manusia saling menyampaikan informasi yang 

dapat berupa pikiran, gagasan, maksud, perasaan, maupun emosi secara langsung. 

 Pada sekolah Amazing School, hambatan komunikasi terjadi di setiap waktu 

baik pada waktu pelajaran maupun waktu istirahat. Pada jam pelajaran, siswa/i 

kurang dapat mengeksplorasi dirinya, interaksi antara siswa dengan guru berjalan 

satu arah, yaitu guru menyampaikan informasi dan murid mendengarkan lalu 

mencatat, kurang adanya timbal balik antara murid dan guru. Pada jam istirahat, 

dikarenakan terbatasnya area bermain anak maka eksplorasi siswa kurang 

maksimal, siswa bahkan banyak yang bermain ditempat yang sebenarnya bukan 

area bermain, yaitu di lorong, tangga, juga ruang kelas. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, Amazing School seharusnya menjadi 

suatu wadah yang bisa membantu siswa/inya memaksimalkan eksplorasi dirinya, 

baik di dalam kelas saat jam pelajaran maupun diluar kelas saat jam istirahat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam perancangan interior Amazing School yaitu : 
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Bagaimana merancang interior Amazing School agar bisa menjadi wadah 

yang membantu siswa/i di sana dapat mengeksplorasi dirinya lebih baik, baik untuk 

anak berkebutuhan khusus maupun anak tidak berkebutuhan khusus 

 

1.3 Tujuan Perancangan Interior 

Tujuan dari perancangan interior Amazing School sebagai berikut: 

1. Untuk merancang interior Amazing School dengan memaksimalkan ruang 

kelas agar siswa/i dapat meningkatkan komunikasi antar siswa juga dengan guru 

agar proses pembelajaran dapat menjadi lebih baik.  

2. Untuk merancang interior Amazing School sebagai wadah bagi seluruh siswa 

dapat bereksplorasi dengan bebas dan maksimal. 

 

1.4 Kontribusi Perancangan Interior 

Perancangan interior ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, di 

antaranya : 

1. Hasil perancangan interior ini diharapkan dapat memberikan dan menambah 

pengetahuan bagi mahasiswa/i jurusan Desain Interior Universitas Pelita Harapan 

guna memaksimalkan potensi site untuk dapat menciptakan wadah baru untuk 

siswa/i Amazing School dapat bereksplorasi. 

  2. Memberikan solusi terhadap perancangan eksisting interior Amazing 

School yang berguna untuk mengatasi permasalahan – permasalahan di sekolah 

amasing School 
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1.5 Batasan Perancangan Interior 

Waktu sekolah di Amazing School secara umum terbagi menjadi 2 yaitu 

waktu jam pelajaran dan jam istirahat, jam pelajaran banyak dilakukan di dalam 

kelas, maupun kelas satelit seperti lab komputer, lab ipa, dan area olahraga, saat 

jam istirahat siswa/i banyak bermain di area bermain, koridor, bahkan ruang kelas. 

Fokus perancangan interior akan ada pada ruang kelas, koridor atau area transisi, 

dan area komunal. 

 

1.6 Pendekatan dalam Perancangan Interior 

Dalam merancang interior Amazing School akan memperhatikan potensi 

site yang dapat meningkatkan komunikasi dan interaksi antar siswa. Desain yang 

ingin dicapai merupakan bentuk desain yang dapat mengintegrasikan bagian 

eksterior dan interior menjadi satu kesatuan. 

Beberapa studi kasus mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan interaksi 

antar manusia diperlukan adanya kontak sosial. Kontak sosial dapat terjadi dalam 

tiga bentuk, yaitu antar orang-perorangan, antara orang-perorangan dengan suatu 

kelompok, dan antara suatu kelompok dengan kelompok (Resita, Herawati, & 

Suhadi, 2014). Dengan demikian maka ruang perlu mendukung terjadinya kontak 

sosial, sebagai syarat awal terjadinya interaksi, area koridor, ruang kelas, juga area 

komunal harus memungkinkan terjadinya kontak sosial antar siswa.  

Setelah kontak sosial maka perlu ada area atau tempat yang mendukung 

untuk terjadinya interaksi, baik antar individu maupun skala yg lebih besar, yaitu 

kelompok. Ruang kelas di desain agar dapat mewadahi interaksi antar siswa saat 
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waktu jam pelajaran, baik dalam satu kelas maupun interaksi antar kelas. Area 

komunal akan mewadahi interaksi pada saat waktu jam istirahat. 

 

1.7 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam merancang interior 

Amazing School adalah metode kualitatif. Metode kualitatif dibagi menjadi dua, 

yaitu :  

1. Pengumpulan data primer, yaitu dengan melakukai survei dan wawancara 

langsung dengan beberapa narasumber. Pertama melakukan survei dengan 

datang langsung ke sekolah dan mengamati lokasi, bangunan, alur aktivitas, 

dan mengamati pengguna Amazing School  yaitu murid, guru, staff lainnya, 

dan tamu, lalu menganalisanya. Kedua dengan melakukan wawancara 

langsung di sekolah Amazing School  terhadap direktur Amazing School  

guru, siswa/i, tamu, juga pengurus sekolah. 

2. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi literatur pada sekolah-

sekolah sejenis, juga melalui bacaan-bacaan buku mengenai sekolah, teori 

komunikasi, psikologi ruang, lingkungan belajar dan studi material. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam perancangan interior Amazing School adalah 

sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan. Pada bagian ini akan diuraikan latar belakang pemilihan 

topik perancangan, perumusan masalah, tujuan perancangan interior, kontribusi 
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perancangan interior, batasan perancangan interior, pendekatan dalam perancangan 

interior, tinjauan pustaka literatur, sistematika penulisan, dan kerangka alur 

perancangan interior mengenai Amazing School.  

Bab II Tinjauan Literatur. Berisi mengenai tinjuan umum yang berasal dari 

studi mengenai sekolah, anak-anak, teori komunikasi, psikologi ruang, lingkungan 

belajar, dan studi material.  

Bab III Data klien dan studi preseden. Bab ini membahas secara khusus 

mengenai Amazing School. Pembahasan akan meliputi aktivitas pengguna, kondisi 

eksisting bangunan, analisa lokasi, serta hasil wawancara dengan beberapa 

narasumber. Pada bagian ini juga akan membahas mengenai studi banding yang 

dilakukan pada sekolah sekolah sejenis. 

Bab IV Analisis permasalahan. Bab ini berisi pengolahan, analisis, 

penafsiran dan masalah yang timbul dalam perancangan. Analisa tersebut 

berdasarkan hasil wawancara, hasil survei dan pengamatan, juga hasil dari studi 

literatur. 

Bab V Konsep perancangan interior. Berisi konsep perancangan interior 

Amazing School untuk menjawab permasalahan yang ada. Isi bab ini meliputi 

konsep desain, konsep citra ruang, konsep bentuk, konsep material, konsep warna, 

konsep pencahayaan, dan konsep penghawaan. 

Bab VI Penutup. Pada bab ini akan membahas kesimpulan dan saran dari 

hasil akhir pengaplikasian konsep pada Amazing School. Serta daftar referensi dan 

lampiran dalam perancangan Amazing School 
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1.9 Kerangka Alur Perancangan Interior 

Kerangka alur perancangan interior Amazing School  sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Alur Perancangan Interior 

Sumber: Heerwagen (2003 : 6) 
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