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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sekolah Lentera Harapan merupakan sekolah yang dirancang untuk 

menyediakan pendidikan yang berkualitas tinggi bagi orang-orang yang kurang 

mampu. Saat ini, Sekolah Lentera Harapan sudah memiliki 26 sekolah yang 

tersebar di pelosok-pelosok Indonesia dan salah satunya terletak di Pulau Rote. 

Proyek Sekolah Lentera Harapan Rote masih dalam proses pembangunan dengan 

perancangan desain oleh Tim Desain SOD UPH. Salah satu rancangan desain yang 

dilakukan adalah menentukan material terapan interior yang efektif digunakan SLH 

Rote. Dalam menentukan material terapan interior, tim desain menggunakan hasil 

observasi ke Rote, wawancara dengan masyarakat Rote dan juga data pengguna 

SLH Rote sebagai acuan/panduan mendesain. Dengan lokasi sekolah yang berada 

di pelosok dengan akses transportasi terbatas dan harus melalui Kupang terlebih 

dahulu, maka penentuan material pun juga berpengaruh, sehingga Tim 

menggunakan beberapa material lokal Rote, salah satunya adalah material pelepah 

kelapa. 

Berdasarkan statistik komoditi luas dan produksi tanaman perkebunan 

Pulau Rote, memiliki luas areal tanaman kelapa 4.748 Ha dan tanaman lontar 

16.606 Ha menjadikannya sebagai vegetasi lokal yang diolah menjadi bahan 

bangunan atap, dinding maupun lantai rumah. Masyarakat Rote menggunakan daun 

pohon kelapa (pelepah kelapa)/ kayu lontar/ daun pohon lontar (pelepah lontar) 
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sebagai material dinding dengan pemasangan menggunakan teknik tradisional yang 

disebut dengan istilah bebak oleh masyarakat Rote. Pelepah kelapa/ kayu lontar/ 

pelepah lontar dirangkai dengan belahan bambu lalu diikatkan pada balok kayu. 

Pemanfaatan tanaman kelapa/lontar dan juga teknik bebak ini sudah menjadi 

kebudayaan, keterampilan dan identitas bagi masyarakat Rote.  

Tim desain memutuskan untuk menerapkan kebudayaan dan identitas Rote 

dalam proyek Sekolah Lentera Harapan Rote, salah satunya menggunakan dinding 

bebak ke salah satu elemen interior sekolah. Namun dalam proses mendesain, tim 

desain memiliki beberapa pertimbangan dalam menggunakan dinding bebak ini, 

yaitu segi maintenance dan juga keberlanjutannya karena material pelepah 

kelapa/kayu lontar/ daun pohon lontar (pelepah lontar) ini dapat dikategorikan 

sebagai material alam yang cenderung tidak tahan lama, perlu adanya 

pengembangan teknik pengaplikasiannya. Sehingga tim desain memutuskan untuk 

tetap menggunakan material lokal Rote yaitu pelepah kelapa dengan 

mengembangkan teknik pengaplikasiannya ke dalam Sekolah Lentera Harapan 

namun tetap mempertahankan kebudayaan dan identitas Rote. 

Hal ini menarik penulis untuk melakukan penelitian dalam pengembangan 

teknik pengaplikasian pelepah kelapa sebagai material dinding di Sekolah Lentera 

Harapan Rote. Dalam penelitian ini, penulis akan bereksperimen untuk menemukan 

teknik pengaplikasian material pelepah kelapa yang efektif digunakan dalam 

perancangan desain SLH Rote. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Selama proses perancangan desain Sekolah Lentera Harapan, Tim desain 

berusaha untuk mengimplementasikan elemen interior yang dapat menunjukan 

identitas Rote ke dalam desain, salah satunya adalah mendesain dinding dengan 

menggunakan teknik bebak. Seiring waktu, munculnya beberapa pertimbangan 

yaitu dari segi maintenance dan ketahanan yang dihasilkan teknik bebak kurang 

efektif digunakan dalam perancangan desain SLH Rote. Sehingga Tim Desain 

memutuskan untuk mengembangkan teknik pemasangan dinding namun tetap 

menggunakan material lokal Rote yaitu pelepah kelapa.  

Maka dari itu, penulis merumuskan rumasan masalah dengan bagaimana 

caranya mengembangkan teknik pengaplikasian pelepah kelapa yang efektif dari 

segi ketahanan dan perawatannya untuk diterapkan ke dalam elemen interior 

dinding Sekolah Lentera Harapan Rote?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu 

untuk menemukan teknik pemasangan/pengaplikasian pelepah kelapa yang paling 

efektif untuk diimplementasikan ke elemen interior desain Sekolah Lentera 

Harapan Rote dari segi ketahanan dan perawatannya. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Penulis akan menggunakan perancangan bangunan Chapel SLH Rote 

sebagai acuan dalam pengembangan teknik pengaplikasian pelepah kelapa sebagai 
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material terapan. Dikarenakan proses manufaktur sebuah material ada banyak 

jenisnya, penulis akan mengembangkan teknik pengaplikasian material pelepah 

kelapa dengan menggunakan tahap pengolahan sebagai material komposit dengan 

jenis penguat struktural. Dalam bereksperimen atau uji coba penulis membuat 

dalam bentuk prototype.  

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Penulis akan menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data 

yaitu metode studi pustaka, metode eksperimen dan metode komparatif. Berikut 

penjelasan mengenai penggunaan metode-metode tersebut. 

Penulis menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan 

berbagai teori/ eksperimen/karya ilmiah sebagai referensi/ arahan penulis dalam 

melakukan eksperimen Teknik pengaplikasiannya. Setelah itu, penulis akan 

menggunakan metode eksperimen dalam mengembangkan Teknik 

pengaplikasiannya dengan menghasilkan sebuah prototype/wujud asli berskala. 

Setelah penulis mendapatkan sebuah Teknik baru dengan bereksperimen, Penulis 

akan menggunakan metode komparatif dalam menentukan Teknik pengaplikasian 

yang paling efektif digunakan dalam perancangan SLH Rote. Penulis akan 

membandingkan Teknik bebak dengan Teknik baru.  

Berdasarkan hasil Analisis dari metode komparatif maupun proses 

eksperimen, penulis akan menentukan Teknik yang paling efektif untuk digunakan 

dalam perancangan SLH Rote. Setelah menganalisa, penulis akan menarik 
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kesimpulan untuk mengetahui Teknik pengembangan seperti apa yang efektif untuk 

SLH Rote. 

 

1.6 Sistematika Penyajian 

Sistem penyajian dimulai dari bab I, yaitu Pendahuluan. Penulis 

memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penulisan, 

batasan penulisan, metode pengumpulan data dan diakhiri dengan kerangka 

pemikiran penelitian. 

Dilanjutkan dengan bab II, yaitu landasan teori yang berisikan landasan-

landasan dalam penelitian. 

Dilanjutkan dengan bab III, yaitu metode penelitian. Penulis akan 

memaparkan bagaimana proses eksperimen dan observasi, kemudian dilanjutkan 

dengan bab IV yaitu penyajian analisis dari penelitian. Penulis akan menganalisis 

terhadap masalah berdasarkan data yang diperoleh. 

Selanjutnya bab V, yaitu Penutup. Penulis akan mengambil kesimpulan dari 

analisa dan hasil pembahasan yang telah dilakukan. 
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1.7 Kerangka Pemikiran  

 

 

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran Penulisan 

Sumber: Dokumentasi Gloria Stefani (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


