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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sekolah Lentera Harapan merupakan sekolah yang berada di bawah naungan 

Yayasan Pendidikan Pelita Harapan dan ditujukan bagi anak-anak yang kurang 

beruntung di seluruh pelosok Indonesia. Sekolah Lentera Harapan kini memiliki 

26 sekolah yang tersebar dalam 16 kota di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah 

Sekolah Lentera Harapan Rote, yang terletak di pulau Rote, Nusa Tenggara 

Timur. SLH Rote memiliki dua jenjang pendidikan yaitu TK dengan tingkatan K2 

dan K3, dan SD dengan tingkatan kelas 1-3 SD. 

Sekolah Lentera Harapan merupakan sekolah bertaraf nasional yang 

menggunakan kurikulum 2013 dalam proses pembelajarannya. Menurut UU no. 

20 tahun 2003, kurikulum dapat diartikan sebagai pedoman perencanaan dan 

pengaturan mengenai materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa jenis kurikulum yang diterapkan 

dalam pendidikan di Indonesia, seperti, Cambridge, Kurikulum 2013, 

International Baccalaureate, Highscope, dan Montessori. Kurikulum 2013 

merupakan kurikulum pemerintah yang mulai diterapkan sejak tahun 2013 di 

Indonesia. 

Setiap kurikulum memiliki metode pembelajaran yang berbeda-beda. Menurut 

Sudjana (2005), metode pembelajaran adalah cara guru berinteraksi dengan siswa 

dalam proses pembelajaran. Kurikulum 2013 memiliki tiga metode pembelajaran, 

yaitu project-based learning, problem-based learning, dan discovery learning 

(Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014). Dalam Sekolah Lentera 

Harapan, metode pembelajaran ini diterapkan dalam berbagai aktivitas untuk 

membantu pengajar menyampaikan materi kepada siswa. Setiap metode 

pembelajaran memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, baik konfigurasi tempat 

duduk yang berbeda, maupun fasilitas yang digunakan.  

Menurut Lei (2010), metode pembelajaran seringkali tidak didukung oleh 

lingkungan pembelajaran secara fisik yang memadai karena kurang dianggap 



 

2 
 

penting. Perubahan lingkungan secara fisik dapat memengaruhi persepsi siswa 

akan pembelajaran, lingkungan pembelajaran yang kurang mendukung metode 

pembelajaran dapat menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Lingkungan 

pembelajaran yang efektif dapat membantu guru menyampaikan materi 

pembelajaran dan memegang kendali akan ruang kelas, serta membantu siswa 

menerima materi pembelajaran dengan baik. 

Untuk mendukung jalannya proses pembelajaran yang sesuai dengan 

kurikulum, lingkungan belajar merupakan salah satu faktor yang penting. Cara 

pandang anak terhadap suasana lingkungan belajar dapat mempengaruhi 

pencapaian dan perilaku anak dalam kelas, karena suasana kelas yang positif dan 

aman secara emosional akan mendorong semangat belajar pada anak dan juga 

mencegah perilaku yang bermasalah (Vitto, 2003). Kondisi lingkungan belajar 

secara fisik, psikis, dan sosial yang baik akan menjadikan kegiatan pembelajaran 

lebih efektif, sehingga kurikulum yang diterapkan oleh sekolah dapat diterapkan 

dengan baik. 

Setiap sekolah memiliki kurikulum yang berbeda-beda sehingga terdapat 

perbedaan metode pembelajaran yang digunakan. Sekolah merupakan salah satu 

lingkungan belajar utama anak-anak, di mana anak-anak menghabiskan sebagian 

besar waktu mereka. Karena itu, perancangan sekolah perlu disesuaikan dengan 

metode pembelajaran dari kurikulum yang digunakan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan dari penulisan adalah, pada pembangunan Sekolah 

Lentera Harapan Rote, bagaimana lingkungan belajar yang paling sesuai dengan 

metode pembelajaran kurikulum 2013 dalam Sekolah Lentera Harapan Rote 

sehingga kurikulum yang diterapkan dapat terakomodasi. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah penulisan, maka tujuan dari penulisan adalah 

mengetahui metode pembelajaran kurikulum 2013 dalam SLH Rote berdasarkan 

teori pembelajaran yang diterapkan, serta kesesuaiannya dalam perancangan 

lingkungan belajar di SLH Rote. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Dengan adanya penulisan ini, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk 

melihat bagaimana desain interior Sekolah Lentera Harapan Rote dapat 

mendukung metode pembelajaran yang dilakukan di dalam sekolah. 

 

1.5 Pembatasan Masalah 

Dalam penulisan ini, pembahasan masalah akan dibatasi pada penerapan metode 

pembelajaran kurikulum 2013 yang diterapkan dalam lingkup ruang kelas. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Penulisan ini akan membahas mengenai penerapan metode pembelajaran dalam 

kurikulum 2013 pada perancangan Sekolah Lentera Harapan Rote.  

Pada Bab I akan dibahas latar belakang penulisan mengenai Sekolah Lentera 

Harapan Rote yang menerapkan kurikulum 2013, dan pentingnya lingkungan 

pembelajaran yang dapat mendukung penerapan kurikulum dalam sekolah. 

Penulisan ini mengangkat rumusan permasalahan yaitu, bagaimana lingkungan 

belajar yang paling sesuai dengan metode pembelajaran kurikulum 2013 dalam 

Sekolah Lentera Harapan Rote. Penulisan bertujuan untuk mengetahui penerapan 

kurikulum 2013 yang paling sesuai dalam perancangan lingkungan belajar dalam 

SLH Rote, sesuai dengan identitas lokal Rote. Manfaat penulisan adalah melihat 

bagaimana perancangan SLH Rote dapat menunjang kegiatan belajar yang 

dilakukan di dalamnya. Penulisan akan dibatasi pada lingkup ruang kelas. Metode 

Penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, dan wawancara. 

Pada Bab II akan dibahas mengenai teori-teori yang digunakan untuk mendukung 

penulisan, seperti metode pembelajaran dari kurikulum 2013, Cambridge, 
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international baccalaureate, Highscope, dan Montessori. Teori kedua yang 

digunakan adalah tiga teori dasar pembelajaran, yaitu constructivism, cognitivism, 

dan behaviourism, serta lingkungan pembelajaran yang mendukung teori-teori 

tersebut. Terdapat juga bahasan mengenai aspek-aspek dari lingkungan 

pembelajaran yaitu aspek fisik, psikis, dan sosial. 

Bab III akan membahas mengenai data proyek pembangunan Sekolah Lentera 

Harapan Rote. Proyek memiliki lokasi yang berada di Rote Ndao, Nusa Tenggara 

Timur, dengan iklim kering yang dipengaruhi angin muson. Pada bab ini juga 

akan dibahas mengenai pengguna ruang beserta aktivitasnya. Selain itu, akan 

dibahas juga mengenai hasil perancangan Sekolah Lentera Harapan mulai dari site 

plan, serta nama dan fungsi setiap bangunan terdesain. 

Bab IV akan menganalisis hasil perancangan lingkungan pembelajaran dalam 

Sekolah Lentera Harapan, khususnya ruang kelas dan koridor. Lingkungan 

pembelajaran dibagi menjadi faktor-faktor fisik dalam lingkungan pembelajaran, 

yaitu, ukuran, bentuk, konfigurasi tempat duduk, pengaturan furnitur, 

pencahayaan, kondisi termal, kebisingan, dan warna. Faktor-faktor tersebut 

kemudian akan dianalisis kesesuaiannya dengan metode pembelajaran yang 

digunakan di SLH Rote, menggunakan teori-teori mengenai pembelajaran seperti 

constructivism, behaviorism, dan cognitivism. 

Bab V merupakan kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan, serta saran 

penulis terhadap hasil perancangan Sekolah Lentera Harapan Rote. 

 

1.7 Metode Penelitian 

1. Studi Pustaka 

 Melalui studi pustaka, penulis mempelajari mengenai jenis-jenis 

kurikulum yang digunakan di Indonesia, serta metode pengajaran dan 

penerapannya dalam ruang kelas. Penulis juga mempelajari mengenai kebudayaan 

lokal di Rote, seperti mata pencaharian penduduk, teknologi konstruksi lokal, 

rumah tradisional, dan material lokal. Selain itu, untuk mendukung studi 

mengenai metode pembelajaran, penulis juga mempelajari teori-teori 

pembelajaran. 
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2. Observasi 

  Studi Observasi dilakukan di SLH Curug, SLH Koja, dan SLH 

Rote. Dalam Observasi SLH Curug dan Koja, penulis mempelajari mengenai alur 

aktivitas siswa sejak datang hingga pulang sekolah. Dari observasi, penulis 

mempelajari mengenai cara kerja siswa dalam konfigurasi tempat duduk 

berkelompok di dalam kelas. Penulis juga mendapatkan informasi mengenai 

fasilitas yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, seperti loker, 

papan tulis, meja, kursi, proyektor, dan rak buku.  Dalam studi observasi di SLH 

Rote, penulis mempelajari mengenai aktivitas yang dilakukan di SLH Rote dan 

perbedaan dengan SLH lainnya. 

 

3. Wawancara 

 Penulis mewawancarai pengajar TK dan SD yang bertugas di SLH Curug. 

Melalui wawancara, penulis mempelajari mengenai penerapan kurikulum 2013 

dalam keseharian pembelajaran di SLH Curug, permasalahan yang berkaitan 

dengan fasilitas di sekolah, dan harapan pengajar akan ruang kelas yang ideal 

menurut mereka. 
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1.8 Kerangka Pemikiran 

 
Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran 

Sumber: (dokumentasi pribadi, 2020) 


