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ABSTRAK 

PERANCANGAN SEKOLAH INKLUSI DENGAN PENDEKATAN 
UNIVERSAL DESIGN DI KABUPATEN PRINGSEWU 

 

Oleh 

MUHAMMAD IRVAN AL AZIZ 

Berdasarkan penjelasan dari “Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan 
Provinsi Lampung Tahun 2015-2019” dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan berisikan tentang Rancangan Pendidikan Khusus 
tahun 2015-2019 bertujuan untuk terjaminnya layanan pendidikan yang 
terjangkau, berkesetaraan dan bermutu. 

Pendekatan pada sekolah inklusi ialah prinsip dari Universal Design dan 
prinsip pendekatan desain penunjang terwujudnya Sekolah Inklusi yang tepat  
yakni fleksibilitas ruang dan bangunan aksesibel. Hal ini merupakan pendekatan 
yang tepat karena dapat menghubungkan atau mengiris kegiatan dan kebutuhan 
yang sedikit berbeda menjadi satu kesatuan fasilitas yang utuh pada sekolah inklusi 
tersebut.  

Sekolah inklusi menjadi wadah Pendidikan bagi peserta didik regular dan 
berkebutuhan khusus sehingga dapat terciptanya lingkungan tanpa adanya 
kesenjangan sosial, selain itu juga dapat membantu program penyelanggaran 
Pendidikan inklusif terutama di Provinsi Lampung pada tahun 2014. Kecamatan 
Gadingrejo merupakan Kawasan yang terpilih sebagai tapak perancangan, hal ini 
berdasarkan dari perbandingan rasio jumlah penyedia Pendidikan inklusif dengan 
peserta didik regular dan berkebutuhan khusus. 
 
Kata kunci : Pendidikan inklusif, Sekolah Inklusi, Provinsi Lampung, 
Universal Design. 

 



 
 

ABSTRACT 

INCLUSION SCHOOL DESIGN WITH A UNIVERSAL DESIGN 
APPROACH IN PRINGSEWU DISTRICT 

 

By 

MUHAMMAD IRVAN AL AZIZ 

Based on the explanation of the "Lampung Provincial Education 
Development Strategic Plan 2015-2019" from the Lampung Provincial 
Government the Education and Culture Office contains the 2015-2019 Special 
Education Plan aimed at ensuring affordable, equitable and quality education 
services. 

The approach to inclusive schools is the principle of Universal Design and 
the principles of the design approach to support the realization of the right inclusive 
school, namely the flexibility of space and accessible buildings. This is the right 
approach because it can connect or slice slightly different activities and needs into 
one unified whole facility at the inclusive school. 

Inclusive schools are a place for education for regular students and special 
needs so that an environment can be created without social inequality, besides that 
it can also help implement inclusive education programs, especially in Lampung 
Province in 2014. Gadingrejo District is an area that was chosen as the design site, 
this is based on the comparison of the ratio of the number of providers of inclusive 
education to regular students and students with special needs. 
Keywords : Inclusive education, Inclusive Schools, Lampung Province, 
Universal Design. 
 



 
 

 

PERANCANGAN SEKOLAH INKLUSI DENGAN PENDEKATAN 
UNIVERSAL DESIGN DI KABUPATEN PRINGSEWU 

 
 

Oleh 
 

Muhammad Irvan Al Aziz 
 
 
 

Skripsi 
 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 
SARJANA ARSITEKTUR 

 
 

Pada 
 
 

Jurusan Arsitektur 
 

Fakultas Teknik Universitas Lampung 
 
 
 

 
 
 
 
 

FAKULTAS TEKNIK 
UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 
2021 



 
 

 

Judul Skripsi : PERANCANGAN SEKOLAH INKLUSI 

DENGAN PENDEKATAN UNIVERSAL 

DESIGN DI KABUPATEN PRINGSEWU 

Nama Mahasiswa   : Muhammad Irvan Al Aziz 

No.Pokok Mahasiswa  : 1615012020 

Progam  Studi    : S1 Arsitektur 

Jurusan   : Arsitektur 

Fakultas   : Teknik 

Universitas    : Universitas Lampung 

 
MENYETUJUI 

1. Komisi Pembimbing 

 

 

 

MM. Hizbullah Sesunan, S.T., M.T. Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc. 
NIP. 197312182005011002 NIP. 1965108 199501 2 001 

 
2. Ketua Jurusan Arsitektur 

 

 

Drs. Nandang, M.T. 
NIP. 195706061985031001



 
 

 

MENGESAHKAN 

1. Tim Penguji 

Pembimbing : MM. Hizbullah Sesunan, S.T., M.T. 
NIP. 197312182005011002 

Pembimbing : Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc. 
NIP. 1965108 199501 2 001 

Penguji : Yunita Kesuma, S.T., M.Sc. 
NIP. 198206242015042001  

2. Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung 

Prof. Drs. Ir. Suharno, Ph.D., IPU., ASEAN Eng. 
NIP. 19620717 198703 1002 

 

 Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Juni 2021



 
 

 

SURAT PERNYATAAN 

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI MENYATAKAN BAHWA 

SKRIPSI INI DIBUAT SENDIRI OLEH PENULIS DAN BUKAN DARI HASIL 

PLAGIAT SEBAGAIMANA TELAH DIATUR DALAM PASAL 27 

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS LAMPUNG DENGAN SURAT 

KEPUTUSAN NOMOR 3187/H26/PP/2010. 

 

 

 

 

YANG MEMBUAT PERNYATAAN 

 

MUHAMMAD IRVAN AL AZIZ 
NPM 1615012020



 
 

 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 13 Juni 1998. Merupakan anak 

ketiga dari empat bersaudara, yang terlahir dari pasangan suami-istri Bpk. Joko 

Sukarno  dan Ibu. Sri Hartini. 

 

Pendidikan yang telah ditempuh penulis antara lain sebagai berikut : 

1. Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Suban, Merbau Matatam, Lampung 

Selatan diselesaikan pada tahun 2010. 

2. Kemudian Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Merbau 

Mataram, Lampung Selatan diselesaikan pada tahun 2013. 

3. Dilanjutkan  Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Al-kautsar, Bandar 

Lampung diselesaikan pada tahun 2016. 

Selanjutnya pada tahun 2016 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Pada 

Program Studi S1 Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Kemudian 

tahun 2021 penulis telah menyelesaikan skripsi untuk menjadi syarat mendapatkan 

gelar Sarjana Arsitektur. 

 

  



 
 

 

Persembahan  

Atas berkat dan karunia Allah SWT dengan kerendahan hati saya persembahkan Skripsi ini 

kepada: 

Universitas Lampung karena saya telah mampu melaksanakan syarat akademik yang 

diwajibkan oleh Program Studi Arsitektur, 

Kepada kedua orang tua tercinta Bpk. Joko Sukarno  dan Ibu. Sri Hartini 

 yang telah membesarkan dan mendidik saya hingga saat ini, 

Kakak-kakak dan adik saya tercinta Yulia Suhartati (Ayuk Lia), Veni Fajarwati (Ayuk Ni), 

dan Dinda Maratu Soleha (Ndok) 

yang telah memberikan bantuan yang tak dapat oleh diukur oleh apapun, 

Kekasihku tercinta Mulia Ramadhona 

semoga apa yang kita rencanakan dapat tercapai dengan lancar, Aamiin Yaa Rabb, 

Para Dosen Arsitektur, 

Kakak-kakak tingkat, Khususnya Bang Dwi Agus dan Kak Astin Damayanti, 

Adik-adik tingkat, 

serta  

Teman seperjuangan Mahasiswa Arsitektur  

UNILA angkatan 2016, Semoga kita semua dapat mencapai tujuannya masing-masing, 

Aamiin.  



 
 

 

KATA PENGANTAR 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

penyayang. puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah 

SWT, yang telah memberikan nikmat tak terbatas baik itu nikmat iman dan islam, 

serta jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul 

“Perancangan Sekolah inklusi dengan Pendekatan Universal Design di Kabupaten 

Pringsewu” ini. 

Selanjutnya, penulis banyak mengucapkan banyak terimakasih kepada 

seluruh pihak yang telah membantu selama proses penulisan skripsi ini, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih 

kepada :  

1. Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Penyayang. 

2. Bapak Joko Sukarno dan Ibu Sri Hartini orangtua yang selalu menjadi energi 

utama dalam menghadapi setiap lika-liku kehidupan. 

3. Prof. Drs. Ir. Suharno, Ph.D., IPU., ASEAN Eng. selaku Dekan Fakultas 

Teknik, Universitas Lampung. 

4. Bapak Drs. Nandang, M.T selaku Ketua Jurusan Arsitektur atas bimbingan 

dan pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Nandang, M.T selaku Ketua Program Studi S1 Arsitektur atas 

bimbingan dan pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini. 



 
 

6. Bapak MM. Hizbullah Sesunan, S.T., M.T dan Ibu 

Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc. selaku pembimbing dan pengarah dalam 

penyusunan skripsi ini. 

7. Ibu Yunita Kesuma, S.T., M.Sc. selaku dosen Penguji Skripsi.  

8. Keluarga besar tercinta yang telah memberikan dorongan material dan 

spiritual dalam menyelesaikan laporan ini.  

9. Teman-teman mahasiswa S1 Arsitektur Universitas Lampung seluruh 

angkatan, khususnya tahun angkatan 2016. 

Penulis menyadari banyaknya kekurangan pada penulisan skripsi ini. Untuk 

itu, sangat diperlukan adanya kritik dan saran agar kedepannya dapat menjadi lebih 

baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

 

 

Bandar Lampung,  25 Juni 2021 

Penulis  

 

MUHAMMAD IRVAN AL AZIZ 
NPM 1615012020 



 
 

 

DAFTAR ISI 

 
 
 

Halaman 
HALAMAN JUDUL .........................................................................................  i 
LEMBAR PENGESAHAN ..............................................................................  ii 
SURAT PERNYATAAN ..................................................................................  iv 
RIWAYAT HIDUP ...........................................................................................  v 
PERSEMBAHAN ..............................................................................................  vi 
KATA PENGANTAR ....................................................................................... vii 
DAFTAR ISI ...................................................................................................... ix 
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xii 
DAFTAR TABEL .............................................................................................xvi 
PERANCANGAN SEKOLAH INKLUSI DENGAN PENDEKATAN 
UNIVERSAL DESIGN DI KABUPATEN PRINGSEWU ................................. 1 

ABSTRAK ............................................................................................................. 2 

ABSTRACT ........................................................................................................... 3 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang .......................................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah ..................................................................................................... 5 

1.3 Tujuan Perancangan .................................................................................................. 6 

1.4 Manfaat Perancangan ................................................................................................ 6 

1.5 Batasan dan Lingkup Pembahasan ............................................................................ 7 

1.6 Sistematika Penulisan ............................................................................................. 11 

1.7 Kerangka Pikir ........................................................................................................ 13 

BAB II LANDASAN TEORI ............................................................................. 12 

2.1 Anak Normal ........................................................................................................... 12 

2.1.1 Pengertian ........................................................................................................ 12 

2.1.2 Karakteristik Anak Normal .............................................................................. 12 

2.2 Anak Berkebutuhan Khusus.................................................................................... 13 

2.2.1 Pengertian ........................................................................................................ 13 

2.2.2 Etiologi Anak Berkebutuhan Khusus ............................................................... 15 

2.2.3 Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus .......................................................... 16 

2.2.4 Upaya Penanganan ........................................................................................... 24 



 
 

2.3 Hak individu Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Memperoleh Pendidikan dan 
Mendapatkan Perlindungan Khusus.............................................................................. 25 

2.3.1 Undang-undang Dasar 1945 ............................................................................. 25 

2.3.2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ............ 26 

2.3.3 PermenPPPA No.4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak 
Penyandang Disabilitas ............................................................................................. 26 

2.4 Bentuk Layanan Pendidikan ABK .......................................................................... 28 

2.4.1 Bentuk Layanan Pendidikan Segregasi ............................................................ 28 

2.4.2 Bentuk LayananPendidikan Terpadu/Integrasi ................................................ 29 

2.4.3 Bentuk Layanan Pendidikan Inklusif ............................................................... 30 

2.5 Kriteria Bangunan Pendidikan Sekolah Inklusi ...................................................... 32 

2.5.1 Prinsip-prinsip Sekolah Inklusi ........................................................................ 33 

2.5.2 Jenis Peserta Didik Pada Sekolah Inklusi ........................................................ 34 

2.5.3 Jumlah Peserta didik Reguler dan Berkebutuhan Khusus ................................ 35 

2.5.4 Jumlah Guru Pada Sekolah Inklusi .................................................................. 36 

2.5.5 Fungsi Ruang-Ruang Pada Sekolah Inklusi ..................................................... 38 

2.5.6 Model-model Pembelajaran Pada Sekolah Inklusi .......................................... 39 

2.5.7 Penerapan Model Kurikulum Adapif ............................................................... 40 

2.6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.24 Tahun 2007 Tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum ............................ 42 

2.6.1 Luas Lahan Minimum dan Luas Bangunan ..................................................... 42 

2.6.2 Kelengkapan Sarana dan Prasarana ................................................................. 44 

2.7 Universal Design .................................................................................................... 46 

2.7.1 Prinsip-prinsip dalam Universal Design .......................................................... 47 

2.7.2 Peraturan Standar Universal Design di Indonesia ........................................... 50 

2.8 Pendekatan Desain Penunjang Perancangan Sekolah Inklusi ................................. 53 

2.8.1 Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku .............................................................. 53 

2.8.2 Fleksibilitas Ruang ........................................................................................... 64 

2.8.3 Bangunan Aksesibel ......................................................................................... 68 

2.9 Studi Literatur ......................................................................................................... 52 

2.10 Studi Preseden ....................................................................................................... 53 

2.10.1 Studi Preseden ................................................................................................ 54 

2.10.2 Kesimpulan Hasil Studi Preseden .................................................................. 63 

2.11 Arsitektur Untuk Anak Berkebutuhan Khusus ..................................................... 65 

2.11.1 Universal Design............................................................................................ 65 



 
 

2.11.2 Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku ............................................................ 66 

2.11.3 Fleksibilitas Ruang ......................................................................................... 67 

2.11.4 Bangunan Aksesibel ....................................................................................... 67 

BAB III METODE PERANCANGAN .............................................................. 69 

3.1 Ide Perancangan ...................................................................................................... 69 

3.2 Pendekatan Perancangan ......................................................................................... 69 

3.3 Titik Berat Perancangan .......................................................................................... 73 

3.4 Sumber Data ............................................................................................................ 73 

3.5 Metode Pengumpulan Data ..................................................................................... 74 

3.5.1 Wawancara ....................................................................................................... 74 

3.5.2 Studi Pustaka .................................................................................................... 75 

3.5.3 Dokumentasi .................................................................................................... 75 

3.6 Metode Pengolahan Data ........................................................................................ 75 

3.6.1 Analisis ............................................................................................................ 75 

3.6.2 Konsep Perancangan ........................................................................................ 78 

3.7 Kerangka Perancangan ............................................................................................ 80 

BAB IV ANALISIS PERANCANGAN ............................................................. 81 

4.1 Analisis Spasial ....................................................................................................... 81 

4.1.1 Analisis Makro ................................................................................................. 81 

4.1.2 Analisis Mezzo ................................................................................................. 83 

4.1.3 Analisis Mikro ................................................................................................. 94 

4.2 Analisis Fungsional ............................................................................................... 110 

4.2.1 Analisis Fungsi ............................................................................................... 110 

4.2.2 Analisis Pengguna .......................................................................................... 113 

4.2.3 Analsis Pola Kegiatan Pengguna ................................................................... 123 

4.3 Analisis Khusus .................................................................................................... 125 

4.3.1 Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khsusus yang Diwadahi.............................. 125 

4.3.2 Analisis Kebutuhan Fasilitas Terapi Berdasarkan Karakteristik dan Kebutuhan 
Peserta didik Berkebutuhan Khusus ....................................................................... 130 

4.3.3 Analisis Karakteristik Ruang pada Sekolah Inklusi dengan Elemen Pembentuk 
Ruang ...................................................................................................................... 133 

4.4 Analisis Ruang ...................................................................................................... 134 

4.4.1 Program Ruang .............................................................................................. 134 

4.4.2 Perhitungan Kebutuhan Parkir ....................................................................... 155 

4.4.3 Kebutuhan Ruang Keseluruhan ..................................................................... 156 



 
 

4.4.4 Penerapan PerMen Pendidikan RI No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana 
dan Prasarana Untuk Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum .................................. 157 

4.4.5 Persyaratan Ruang.......................................................................................... 160 

4.4.6 Hubungan Ruang............................................................................................ 165 

BAB V KONSEP PERANCANGAN ............................................................... 171 

5.1 Ide Konsep Perancangan ....................................................................................... 171 

5.1.1 Konsep Perancangan ...................................................................................... 171 

5.2 Konsep Perancangan Tapak .................................................................................. 188 

5.2.1 Tanggaapan Analisis Secara Keseluruhan ..................................................... 188 

5.2.2 Zonasi ............................................................................................................. 189 

5.3 Konsep Desain Arsitektur ..................................................................................... 189 

5.3.1 Bentuk Massa Bangunan ................................................................................ 189 

5.3.2 Konsep Fasad Bangunan ................................................................................ 192 

5.3.3 Konsep Penataan Furniture Kelas .................................................................. 194 

5.3.4 Konsep Penghijauan Pada Tapak ................................................................... 195 

5.3.5 Konsep Elemen Pembentuk Ruang pada Ruang Dalam ................................ 196 

5.3.6 Konsep Sistem Struktur Bangunan ................................................................ 225 

5.3.7 Konsep Jaringan Utilitas Bangunan ............................................................... 226 

5.4 Hasil Perancangan ................................................................................................. 235 

5.4.1 Siteplan .......................................................................................................... 235 

5.4.2 Denah ............................................................................................................. 235 

5.4.3 Tampak .......................................................................................................... 242 

5.4.4 Potongan ........................................................................................................ 243 

5.4.5 Eksterior ......................................................................................................... 246 

5.4.6 Interior ............................................................................................................ 247 

5.4.7 Detail Arsitektural .......................................................................................... 248 

5.4.8 Detail Struktur & Utilitas ............................................................................... 249 

BAB VI PENUTUP ........................................................................................... 250 

6.1 Kesimpulan ........................................................................................................... 250 

6.2 Saran ..................................................................................................................... 252 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 254 

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 

DAFTAR GAMBAR 

 
 
 
 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir ................................................................................ 13 
Gambar 2.1 Bagan bentuk Layanan Pendidikan ABK ........................................ 28 

Gambar 2.2 Bentuk Layanan Pendidikan Segregasi ........................................... 28 

Gambar 2.3 Bentuk Layanan Pendidikan Integrasi ............................................ 29 

Gambar 2.4 Bentuk Layanan Pendidikan Inklusif ............................................... 30 

Gambar 2.5 Komponen Pendidikan Inklusif ........................................................ 31 

Gambar 2.6 Bagan Perangkat Sekolah Inklusi .................................................... 32 

Gambar 2.7 Bagan Prinsip Pendidikan Inklusif .................................................. 33 

Gambar 2.8 Furniture Modular Pada Kelas ....................................................... 55 

Gambar 2.9 Color Wheel ..................................................................................... 57 

Gambar 2.10 Penghawaan Alami Sistem Silang ................................................. 60 

Gambar 2.11 Tingkat Pencahayaan yang............................................................ 62 

Gambar 2.12 Kebutuhan Pencahayaan Menurut Area Kegiatan ........................ 62 

Gambar 2.13 Sistem Pencahayaan Alami ........................................................... 63 

Gambar 2.14 Sistem Pencahayaan Buatan  Tidak Langsung .............................. 63 

Gambar 2.15 Adaptable structure ....................................................................... 65 

Gambar 2.16 Transformable flexibility ............................................................... 66 

Gambar 2.17 Perubahan tata atur perabot ......................................................... 67 

Gambar 2.18 Movable flexibility ......................................................................... 68 

Gambar 2.19 Ruang Bebas Pintu Posisi Berbelok .............................................. 50 

Gambar 2.20 Kemiringan Ramp .......................................................................... 50 

Gambar 2.21 Tipikal Tangga ............................................................................... 51 

Gambar 2.22 Ruang Gerak Dalam Toilet ............................................................ 51 

Gambar 2.23 The Choice School Thiruvalla ....................................................... 54 

Gambar 2.24 Area Eksterior Sekolah .................................................................. 54 

Gambar 2.25 Area Interior Sekolah .................................................................... 54 

Gambar 2.26 Area Interior Sekolah .................................................................... 54 

Gambar 2.27 Area Interior Sekolah .................................................................... 55 

Gambar 2.28 Area Koridor Sekolah .................................................................... 55 

Gambar 2.29 Area Koridor Sekolah .................................................................... 55 

Gambar 2.30 Area Atrium ................................................................................... 55 

Gambar 2.31 Sirkulasi The Choice School .......................................................... 56 



 
 

Gambar 2.32 Special Education School .............................................................. 57 

Gambar 2.33 Ekterior Special Education School ................................................ 57 

Gambar 2.34 Area Outdoor ................................................................................. 57 

Gambar 2.35 Akses Sirkulasi Horizontal ............................................................. 57 

Gambar 2.36 Akses Sirkulasi Vertikal ................................................................. 58 

Gambar 2.37 Interior Ruang Belajar .................................................................. 58 

Gambar 2.38 Special Education School .............................................................. 58 

Gambar 2.39 Sekolah Inklusi Galuh Handayani ................................................. 59 

Gambar 2.40 Denah Lantai 1 Sekolah inklusi Galuh Handayani ....................... 59 

Gambar 2.41 Denah Lantai 2 Sekolah inklusi Galuh Handayani ....................... 59 

Gambar 2.42 Ruang Kelas ................................................................................... 59 

Gambar 2.43 Ruang Terapi ................................................................................. 60 

Gambar 2.44 Ruang Terapi ................................................................................. 60 

Gambar 2.45 Denah Sirkulasi Lantai 1 Sekolah Inklusi Galuh Handayani ........ 60 

Gambar 2.46 Denah Sirkulasi Lantai 2 Sekolah Inklusi Galuh Handayani ........ 60 

Gambar 2.47 Ed Roberts Campus ....................................................................... 61 

Gambar 2.48 Desain Sun Shade pada Eksterior Bangunan ................................ 61 

Gambar 2.49 Desain Ramp dan Hand Railing .................................................... 61 

Gambar 2.50 Desain Skylight dan Lobby ............................................................ 61 

Gambar 2.51 Sirkulasi Udara, Cahaya, dan Pengguna ...................................... 62 
Gambar 3.1 Bagan Pendekatan Perancangan .................................................... 71 

Gambar 3.2 Penerapan Beberapa Standar Konsep Sekolah Inklusi ................... 72 
Gambar 4.1 Peta Provinsi Lampung dan Kabupaten Pringsewu ........................ 82 

Gambar 4.2 Peta Jaringan Jalan Menuju Kabupaten Pringsewu ....................... 84 

Gambar 4.3 Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Perkotaan Kec. Gadingrejo .... 87 

Gambar 4.4 Alternatif Tapak 1 ............................................................................ 89 

Gambar 4.5 Kondisi Tapak Alternatif 1 .............................................................. 89 

Gambar 4.6 Kondisi Tapak Alternatif 1 .............................................................. 89 

Gambar 4.7 Kondisi Tapak Alternatif 1 .............................................................. 89 

Gambar 4.8 Kondisi Tapak Alternatif 1 .............................................................. 90 

Gambar 4.9 Alternatif Tapak 2 ............................................................................ 90 

Gambar 4.10 Kondisi Tapak Alternatif 2 ............................................................ 90 

Gambar 4.11 Kondisi Tapak Alternatif 2 ............................................................ 90 

Gambar 4.12 Alternatif Tapak 3 .......................................................................... 91 

Gambar 4.13 Kondisi Tapak Alternatif 3 ............................................................ 91 

Gambar 4.14 Kondisi Tapak Alternatif 3 ............................................................ 91 

Gambar 4.15 Kondisi Tapak Alternatif 3 ............................................................ 91 

Gambar 4.16 Tapak Jl. Jend. Ahmad Yani, Gadingrejo, Pringsewu. .................. 94 

Gambar 4.17 Fasilitas Penunjang Sekitar Tapak ................................................ 96 

Gambar 4.18 Kontur pada Tapak ........................................................................ 99 

Gambar 4.19 Tanggapan Kontur Tapak .............................................................. 99 

Gambar 4.20 Aksesbilitas pada Tapak .............................................................. 100 



 
 

Gambar 4.21 Potongan A, Dimensi Jalan Nasional .......................................... 100 

Gambar 4.22 Potongan B, Dimensi Jalan Lingkungan ..................................... 101 

Gambar 4.23 Tanggapan Aksesbilitas dan Sirkulasi Tapak .............................. 102 

Gambar 4.24 Arah Pandang pada Tapak .......................................................... 102 

Gambar 4.25 Pergerakan Angin pada Tapak .................................................... 104 

Gambar 4.26 Orientasi Matahari pada Tapak .................................................. 105 

Gambar 4.27 Vegetasi pada Tapak.................................................................... 106 

Gambar 4.28 Tanggapan Vegetasi pada Tapak ................................................ 107 

Gambar 4.29 Kebisingan pada Tapak ............................................................... 108 

Gambar 4.30 Drainase pada Tapak .................................................................. 109 

Gambar 4.31 Tiang Listrik pada Tapak ............................................................ 109 

Gambar 4.32 Tanggapan Utilitas Tapak ........................................................... 110 

Gambar 4.33 Proses Penerimaan Calon Peserta Didik ABK ........................... 114 

Gambar 4.34 Pola Kegiatan Peserta Didik SD dan SMP ................................. 123 

Gambar 4.35 Pola Kegiatan Peserta Didik SMA .............................................. 123 

Gambar 4.36 Pola Kegiatan Pimpinan dan Pengurus Yayasan ........................ 123 

Gambar 4.37 Pola Kegiatan Dewan Guru dan Staf .......................................... 123 

Gambar 4.38 Pola Kegiatan Terapis/Tenaga Ahli ............................................ 124 

Gambar 4.39 pola Kegiatan Pengelola Asrama ................................................ 124 

Gambar 4.40 Pola Kegiatan Petugas Servis ..................................................... 124 

Gambar 4.41 Pola Kegiatan Orangtua ............................................................. 124 

Gambar 4.42 Pola Kegiatan Masyarakat/Peneliti ............................................ 124 

Gambar 4.43 Warna Pastel ............................................................................... 133 

Gambar 4.44 Warna Hangat dan Lembut ......................................................... 133 

Gambar 4.45 Hubungan Ruang Keseluruhan.................................................... 166 

Gambar 4.46 Hubungan Ruang Pimpinan dan Pengurus ................................. 167 

Gambar 4.47 Hubungan Ruang Pendidikan SD ................................................ 168 

Gambar 4.48 Hubungan Ruang Pendidikan SMP & SMA ................................ 169 

Gambar 4.49 Hubungan Ruang Asrama............................................................ 170 
Gambar5.1 Pintu Otomatis dan Audio .............................................................. 173 

Gambar 5.2 Handrail ......................................................................................... 173 

Gambar 5.3 Guiding Blocks .............................................................................. 174 

Gambar 5.4 Ramp dengan Guiding Blocks ....................................................... 174 

Gambar 5.5 Furniture Modular Pada Kelas ..................................................... 175 

Gambar 5.6 Layout Kelas Bagi Tunarungu dan Tunadaksa ............................. 176 

Gambar 5.7 Layout Kelas Bagi Tunarungu dan Tunanetra .............................. 176 

Gambar 5.8 Layout Kelas Bagi Tunarungu dan Tunadaksa ............................. 176 

Gambar 5.9 Layout Kelas Bagi Tunarungu dan Tunanetra .............................. 176 

Gambar 5.10 Layout Kelas Bagi Tunagrahita .................................................. 177 

Gambar 5.11 Layout Kelas Bagi Tunagrahita .................................................. 177 

Gambar 5.12 Dimensi Kursi Meja Berdasarkan Jenjang Pendidikan .............. 177 

Gambar 5.13 Smart Wall Padded Panel ............................................................ 178 



 
 

Gambar 5.14 Pengaruh Ekspansibilitas pada Ruang ........................................ 178 

Gambar 5.15 Pengaruh Konvertibilitas pada Ruang ........................................ 179 

Gambar 5.16 Model Pembelajaran Diskusi dengan Berhadapan ..................... 179 

Gambar 5.17 Model Pembelajaran Berkelompok ............................................. 180 

Gambar 5.18 Pembelajaran dengan Dongeng ................................................... 180 

Gambar 5.19 Pembelajaran dengan Minigames ............................................... 181 

Gambar 5.20 Pengaruh Versabilitas Pada Ruang dan Smart Wall Padded Panel
 ..................................................................................................................... 181 

Gambar 5.21 Pembeda Unsur Warna dan Tekstur pada Area Koridor dan Ruang 
Kelas ............................................................................................................ 182 

Gambar 5.22 Penggunaan Pola Gambar dan Tulisan ...................................... 183 

Gambar 5.23 Huruf Brailer pada Handrail ...................................................... 183 

Gambar 5.24 Signage dengan Braile dan Audio ............................................... 183 

Gambar 5.25 Pengaplikasian Karpet pada Dinding Ruang Kelas .................... 184 

Gambar 5.26 Furniture dengan Corner Protector ............................................ 184 

Gambar 5.27 Karpet Nylon ................................................................................ 185 

Gambar 5.28 Desain Pintu Sekolah Inklusi ....................................................... 185 

Gambar 5.29 Kemiringan Akses Sirkulasi Vertikal ........................................... 186 

Gambar 5.30 Akses Ramp .................................................................................. 186 

Gambar 5.31 Toilet Disabilitas ......................................................................... 187 

Gambar 5.32 Tanggaapan Analisis Secara Keseluruhan .................................. 188 

Gambar 5.33 Zonasi Sekolah Inklusi ................................................................. 189 

Gambar 5.34 Komposisi Cluster Massa Bangunan ........................................... 190 

Gambar 5.35 Pola Ruang dan Jalur Sirkulasi pada Sekolah Inklusi ................ 190 

Gambar 5.36 Orang yang Saling Berpegang Tangan ....................................... 191 

Gambar 5.37 Sekumpulan Orang dengan Rangkulan Tangan .......................... 191 

Gambar 5.38 Bentuk Massa Bangunan ............................................................. 192 

Gambar 5.39 Konsep Fasad Sekolah Inklusi ..................................................... 192 

Gambar 5.40 Konsep Penataan Furniture Kelas ................................................ 194 

Gambar 5.41 Konsep Penghijauan Pada Tapak ................................................ 195 

Gambar 5.42 Kode Warna yang di Gunakan .................................................... 220 

Gambar 5.43 Alur Sistem Penyediaan Air Bersih ............................................. 227 

Gambar 5.44 Alur Pembuangan Air Hujan ....................................................... 228 

Gambar 5.45 Alur Pembuangan Grey Water .................................................... 228 

Gambar 5.46 Alur Pembuangan Black Water ................................................... 228 

Gambar 5.47 Diagram Teknik Operasional Pengelolaan Persampahan .......... 229 

Gambar 5.48 Prinsip Pemipaan Springkler ...................................................... 231 

Gambar 5.49 Prinsip Sistem Penagkal Petir ...................................................... 233 

Gambar 5.50 Prinsip Perencanaan Listrik secara Horizontal .......................... 234 

Gambar 5.51 Prinsip Perencanaan Listrik secara Vertikal .............................. 234 

Gambar 5.52 Siteplan ........................................................................................ 235 

Gambar 5.53 Denah Yayasan Lt. Dasar ............................................................ 235 



 
 

Gambar 5.54 Denah Yayasan Lantai 2 .............................................................. 236 

Gambar 5.55 Denah SD Lt. Dasar .................................................................... 236 

Gambar 5.56 Denah SD Lantai 2 ...................................................................... 236 

Gambar 5.57 Denah SD Lantai 3 ...................................................................... 237 

Gambar 5.58 Denah SMP Lt. Dasar ................................................................. 237 

Gambar 5.59 Denah SMP Lantai 2 ................................................................... 237 

Gambar 5.60 Denah SMP Lantai 3 ................................................................... 238 

Gambar 5.61 Denah SMA Lt. Dasar ................................................................. 238 

Gambar 5.62 Denah SMA Lantai 2 ................................................................... 238 

Gambar 5.63 Denah SMA Lantai 3 ................................................................... 239 

Gambar 5.64 Denah Asrama Lt. Dasar ............................................................. 239 

Gambar 5.65 Denah Asrama Lantai 2 ............................................................... 239 

Gambar 5.66 Denah Asrama Lantai 3 ............................................................... 240 

Gambar 5.67 Denah GSG & Masjid Lt. Dasar ................................................. 240 

Gambar 5.68 Denah GSG & Masjid Lantai 2 ................................................... 241 

Gambar 5.69 Denah GSG & Masjid Lantai 3 ................................................... 241 

Gambar 5.70 Tampak Depan Sekolah Inklusi ................................................... 242 

Gambar 5.71 Tampak Belakang Sekolah Inklusi ............................................... 242 

Gambar 5.72 Tampak Samping Sekolah Inklusi ................................................ 243 

Gambar 5.73 Potongan Yayasan ....................................................................... 243 

Gambar 5.74 Potongan Sekolah Dasar ............................................................. 243 

Gambar 5.75 Potongan SMP ............................................................................. 244 

Gambar 5.76 Potongan SMA ............................................................................. 244 

Gambar 5.77 Potongan Asrama ........................................................................ 245 

Gambar 5.78 Potongan GSG & Masjid ............................................................. 245 

Gambar 5.79 Suasana Eksterior ........................................................................ 246 

Gambar 5.80 Suasana Interior .......................................................................... 247 

Gambar 5.81 Detail Arsitektur .......................................................................... 248 

Gambar 5.82 Detail Arsitektur .......................................................................... 248 

Gambar 5.83 Detail Struktur & Utilitas ............................................................ 249 



 
 

 
 
 
 
 
 

DAFTAR TABEL 

 
 
 
 

Tabel 1.1 Rancangan Pendidikan Khusus Provinsi Lampung ............................... 3 

Tabel 1.2 Tabel Data Sekolah dan Peserta Didik .................................................. 4 
Tabel 2.1 Fungsi Ruang Sekolah Inklusi .............................................................. 38 

Tabel 2.2 Luas Lahan Minimum SD/MI ............................................................... 42 

Tabel 2.3 Luas Bangunan SD/MI ......................................................................... 43 

Tabel 2.4 Luas Lahan Minimum SMP/MTs .......................................................... 43 

Tabel 2.5 Luas Bangunan SMP/MTs .................................................................... 43 

Tabel 2.6 Luas Lahan Minimum SMA/MA ........................................................... 44 

Tabel 2.7 Luas Bangunan SMA/MA ..................................................................... 44 

Tabel 2.8 Luas Mininal Sarana dan Prasarana ................................................... 44 

Tabel 2.9 Sarana Persyaratan Bangunan Aksesibel ............................................ 50 

Tabel 2.10 Penelitian yang Pernah Dilakukan Terkait Judul .............................. 52 

Tabel 2.11 Studi Preseden .................................................................................... 54 

Tabel 2.12 Kesimpulan Hasil Studi Preseden ...................................................... 63 

Tabel 2.13 Karakteristik ABK Untuk Pembentukan Ruang ................................. 66 
Tabel 3.1 Konsep Perancangan ........................................................................... 79 
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk, Peserta Didik, dan Sekolah Pada Kec. Gadingrejo

 ....................................................................................................................... 85 

Tabel 4.2 Kebutuhan Jumlah Peserta didik berdasarkan dari Permendiknas RI 
No. 24 tahun 2007 .......................................................................................... 85 

Tabel 4.3 Besaran Luas Luas Lahan Minimum, Bangunan, dan Peserta Didik .. 86 

Tabel 4.4 Kriteria Analisis Tapak ........................................................................ 87 

Tabel 4.5 Tabel Deskripsi Singkat Alternatif Tapak ............................................ 89 

Tabel 4.6 Penentuan Tapak .................................................................................. 92 

Tabel 4.7 Daftar Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan ........................................ 96 

Tabel 4.8 Analisis SWOT ...................................................................................... 97 

Tabel 4.9 Analisis Arah Pandang ....................................................................... 103 

Tabel 4.10 Data Eksisting Vegetasi pada Tapak................................................ 106 

Tabel 4.11 Rencana Vegetasi pada Tapak ......................................................... 107 

Tabel 4.12 Kesimpulan Analisis Fungsi ............................................................. 112 

Tabel 4.13 Analisa Kegiatan Pimpinan dan Pengurus ...................................... 114 

Tabel 4.14 Analisis Kegiatan Dewan Guru dan Satf ......................................... 116 



 
 

Tabel 4.15 Analisis Kegiatan Terapis/Tenaga Ahli ........................................... 118 

Tabel 4.16 Analisis Kegiatan Pelaku Penunjang ............................................... 119 

Tabel 4.17 Analisis Kegiatan Pelaku Lainnya ................................................... 120 

Tabel 4.18 Analisis Jumlah Pengguna ............................................................... 120 

Tabel 4.19 Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus yang Diwadahi .................. 125 

Tabel 4.20 Analisa Kebutuhan Fasilitas Terapi ................................................ 130 

Tabel 4.21 Analisis Karakteristik Ruang Inklusi dengan Faktor yang 
Mempengaruhi Perilaku .............................................................................. 133 

Tabel 4.22 Presentase Sirkulasi ......................................................................... 134 

Tabel 4.23 Program Ruang Pimpinan dan Pengurus ........................................ 135 

Tabel 4.24 Program Ruang Sekolah Dasar ....................................................... 137 

Tabel 4.25 Program Ruang Sekolah Menengah Pertama .................................. 141 

Tabel 4.26 Program Ruang Sekolah Menengah Atas ........................................ 146 

Tabel 4.27 Program Ruang Asrama ................................................................... 151 

Tabel 4.28 Program Ruang Servis dan Penunjang ............................................ 153 

Tabel 4.29 Standar Ruang Parkir ...................................................................... 155 

Tabel 4.30 Kebutuhan SRP pada Sekolah .......................................................... 156 

Tabel 4.31 Kebutuhan Luas Parkir Sekolah Inklusi ........................................... 156 

Tabel 4.32 Kebutuhan Ruang Keseluruhan ....................................................... 156 

Tabel 4.33 Penerapan PerMen Pendidikan RI No. 24 Tahun 2007 ................... 157 

Tabel 4.34 Persyaratan Karakteristik Ruang ..................................................... 160 
Tabel 5.1 Konsep Universal Design pada Karakteristik Fasilitas Sekolah Inklusi

 ..................................................................................................................... 173 

Tabel 5.2 Kesesuaian Konsep Fasad dengan Tapak, Objek, dan Pendekatan .. 193 

Tabel 5.3 Konsep Pencahayaan Ruang .............................................................. 196 

Tabel 5.4 Kesimpulan Konsep Pencahayaan ..................................................... 209 

Tabel 5.5 Karakteristik Penghawaan Ruang...................................................... 210 

Tabel 5.6 Karakteristik Penutup Lantai ............................................................. 211 

Tabel 5.7 Kesimpulan Konsep Penutup Lantai .................................................. 214 

Tabel 5.8 Karakteristik Penutup Atap (Plafon) .................................................. 215 

Tabel 5.9 Kesimpulan Konsep Plafon ................................................................ 218 

Tabel 5.10 Karakteristik Warna ......................................................................... 220 

Tabel 5.11 Kesimpulan Konsep Warna .............................................................. 222 

Tabel 5.12 Jenis Panel Akustik pada Ruang ...................................................... 225 

Tabel 5.13 Konsep Sistem Struktur Bangunan ................................................... 225 

Tabel 5.14 Sistem Proteksi Kebakaran .............................................................. 229 

Tabel 5.15 Jarak Antar Bangunan Gedung ........................................................ 231 

Tabel 5.16 Volume Bangunan Gedung untuk Penentuan Jalur Akses ............... 232 

Tabel 5.17 Matriks Perhitungan Perkiraan Bahaya Petir ................................. 233 

 



 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia) 

menjelaskan ihwal pengertian pendidikan yaitu: Pendidikan yaitu tuntutan di 

dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu 

menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada bawah umur itu, semoga 

mereka sebagai insan dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai 

keseIamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.1 

UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 

tentang Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional mengatakan bahwa: 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat daIam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

 
1 Wawan Eko Mujito, ‘Konsep Belajar Menurut Ki Hadjar Dewantara Dan Relevansinya Dengan 

Pendidikan Agama Islam’, Jurnal Pendidikan Agama Islam, 11.1 (2017), 65–78. 
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mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”.2 

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, 

jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia adalah sekitar 1,6 juta jiwa. 

Dari total anak berkebutuhan khusus tersebut, hanya ada sekitar 18% anak 

yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inkIusi, di antaranya adalah 

sekitar 115.000 anak bersekolah di SLB sedangkan sekitar 299.000 anak 

lainnya bersekolah di sekolah reguler pelaksana sekolah inklusi.3 

Berdasarkan informasi dari teraslampung.com pada tahun 2014 yang 

bertepatan dengan hari disabilitas internasional, gubernur Lampung 

membuka acara “Deklarasi Pendidikan Inklusif” bertujuan untuk Pendidikan 

yang layak dan setara bagi setiap warga negara dengan salah satunya 

meningkatkan mutu tenaga pengajar. Pendidikan Inklusif tersebut telah 

dilaksanakan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, yakni dengan 

menggabungkan Anak berkebutuhan khusus / ABK di kelas reguler pada 

sekolah umum yang merupakan pengembangan lanjutan dari sekolah reguler 

menjadi inklusi, hal ini mengakibatkan perlu adanya penyesuaian bagi 

sekolah reguler dalam memfasilitasi bagi anak berkebutuhan khusus untuk 

 
2 Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
Tentang Sistem Pendidikan Nasional’, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, 
2003. 
3 Muhamad Lutfi Ramadhani, Desain Interior Sekolah Inklusi Galuh Handayani Surabaya Yang 
Ramah Anak Dengan Konsep Modern, Institut Teknologi Sepuluh November (Institut Teknologi 
Sepuluh November, 2017). 

https://www.teraslampung.com/gubernur-dekralasikan-pendidikan/
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terlibat dalam proses belajar mengajar pada sekolah tersebut baik dari sarana, 

prasarana maupun tenaga pendidik.4 

Berdasarkan data dari buku “Rencana Strategis Pembangunan 

Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2015-2019” dari Pemerintah Provinsi 

Lampung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berisikan salah satunya tentang 

Rancangan Pendidikan Khusus tahun 2015-2019 bertujuan untuk terjaminnya 

kepastian tersedianya layanan pendidikan dasar yang terjangkau, 

berkesetaraan dan bermutu. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :5 

Tabel 1.1 Rancangan Pendidikan Khusus Provinsi Lampung 
Tingkatan Pendidikan Kondisi 

Awal 
(2014) 

Target tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Pendidikan Inklusif tingkat SD 34 36 40 45 50 55 

Pendidikan Inklusif tingkat SMP 25 28 30 32 35 40 

Pendidikan Inklusif tingkat SMA 6 8 10 15 20 25 

Sumber : Buku Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan 
Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 

 

Selanjutnya, berdasarkan buku yang berjudul “Statistik Pendidikan 

Luar Biasa (PLB) 2019/2020” yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Statistik 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 di Jakarta, jumlah 

anak berkebutuhan khusus di Provinsi Lampung sebesar 2079 anak, dengan 

beberapa jenis ketunaan diantaranya tunanetra, tunarungu, tunagrahita, 

tunadaksa, autis, dan tunaganda. Lalu berdasarkan data statistik dari 

kementerian pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2020 jumlah peserta 

 
4 Teras Lampung, ‘Gubernur Buka Acara Dekralasi Pendidikan Inklusif - Teraslampung.Com’, 

Teraslampung.Com, 2014 <https://www.teraslampung.com/gubernur-dekralasikan-pendidikan/> 
[accessed 21 April 2020]. 
5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Lampung, Rencana Strategis 
Pembangunan Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, Journal of Chemical Information 
and Modeling, 2015, LIII. 
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didik berkebutuhan khusus dan reguler dengan jumlah sekolah luar biasa dan 

reguler di Provinsi Lampung, sebagai berikut :6 

Tabel 1.2 Tabel Data Sekolah dan Peserta Didik 
Kabupaten/Kota Jumlah 

SLB 
Jumlah 
peserta 
didik 
ABK 

Jumlah 
Sekolah 
Reguler 

Jumlah 
Peserta 
didik 

Reguler 

Rasio sekolah 
dan peserta 

didik 

Kab. Lampung Tengah 3 209 1331 212188 149,3767 
Kota Bandar Lampung 8 627 633 188901 227,5859 
Kab. Lampung Selatan 3 164 1035 166533 135,1174 
Kab. Lampung Timur 1 135 1120 161095 206,9174 
Kab. Lampung Utara 1 123 797 108908 191,3237 
Kab. Tanggamus 1 90 669 93294 159,7265 
Kab. Way Kanan 1 47 561 81503 119,6408 
Kab. Tulang Bawang 1 30 439 50264 87,24829 
Kab. Pringsewu 1 180 460 77329 264,0533 
Kab. Pesawaran 1 0 575 69614 60,53391 
Kab. Tulang Bawang Barat 1 86 310 50264 167,071 
Kab. Lampung Barat 1 0 373 48917 65,57239 
Kota Metro 6 353 153 42892 199,0033 
Kab. Mesuji 1 50 256 37160 122,5781 
Kab. Pesisir Barat 0 0 221 30086 136,1357 

Sumber : Buku Statistik Pendidikan Luar Biasa (PLB) 2019/2020 

 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah perbandingan 

antara sekolah dan peserta didik berkebutuhan khusus maupun reguler yang 

memiliki angka tinggi terdapat pada Kabupaten Pringsewu sebagai wilayah 

yang lebih membutuhkan fasilitas pendidikan Inklusif.  

Keberagaman kondisi manusia yang ada di dunia sekarang 

membutuhkan kebutuhan yang berbeda-beda pula pada setiap individu. 

Untuk dapat memaksimalkan kebutuhan dari setiap individu diperlukan 

sebuah metodologi atau sebuah pendekatan yang dapat mendukung seluruh 

kebutuhan tersebut untuk dapat menciptakan sebuah lingkungan yang 

 
6 Indonesia. Pusdatin Kemendikbud, Statistik Pendidikan Luar Biasa 2019-2020, Pusat Data Dan 
Teknologi Informasi, 2020, I. 
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kondusif dan komunikatif dengan menerapkan Universal Design sebagai 

upaya untuk memenuhi kebutuhan dari setiap individu untuk melaksanakan 

kegiatan yang dapat mendukung aktivitas manusia secara maksimal. 

Pendekatan Universal Design diperlukan dalam mendesain fasilitas 

pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk sekolah inklusi sebagai wadah 

kegiatan belajar peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik pada 

umunya di Kabupaten Pringsewu. Dengan menerapkan pendekatan Universal 

Design, diharapkan dapat menciptakan ruang dan suasana yang nyaman, 

aman dan dapat memenuhi kebutuhan dari kebuthuhan peserta didik yang 

berkebutuhan khusus dan reguler sesuai dengan kebutuhan, karakter, dan 

perilaku anak pada masing-masing jenjang pendidikan.  

  

1.2    Rumusan Masalah 

Jumlah anak berkebutuhan khusus di Provinsi Lampung terutama 

Kabupaten Pringsewu terus meningkat namun tidak sertai dengan fasilitas 

pendidikan khusus yang tidak meningkat, sehingga perlunya perancangan 

yang memperhatikan bagaimana mewujudkan ruang yang tepat, berdasarkan 

kebutuhan, faktor yang mempengaruhi perilaku dan pola kegiatan dari peserta 

didik reguler dan berkebutuhan khusus dengan menerapkan pendekatan dari 

Universal Design. 
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1.3    Tujuan Perancangan 

Selain bertujuan sebagai adah atau fasilitas pendidikan bagi anak 

reguler dan berkebutuhan khusus adapun cara mengenali mereka dan cara-

cara yang dapat dilakukan untuk membuat anak berkebutuhan khusus dapat 

berbaur dengan masyarakat. Mewujudkan sistem pendidikan yang mengikut 

sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya. 

Serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana wadah yang tepat dan sesuai 

untuk individu anak berkebutuhan khusus di bidang Pendidikan dan sosial. 

Poin-poin Tujuan dalam perancangan ini : 

• Mengetahui kriteria Sekolah Inklusi. 

• Mengetahui prinsip pendekatan desain dari Universal Design yang 

dapat diimplementasikan terhadap perancangan Sekolah Inklusi 

• Mewujudkan desain perancangan Sekolah Inklusi dengan tingkat 

Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang direncanakan sejak 

awal sebagai fasilitas Pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus 

dan peserta didik pada umumnya. 

 

1.4    Manfaat Perancangan 

Manfaat perancangan yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai 

berikut : 
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Mengetahui gambaran tentang Sekolah inklusi yang berfungsi sebagai 

wadah Pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta 

didik pada umunya tanpa ada kesenjangan sosial atau diskriminasi. 

a. Manfaat bagi penulis 

Sebagai referensi, edukasi, dan bahan pertimbangan, khususnya untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sekolah 

inklusi dan juga pemahaman terkait dengan Universal Design. 

b. Manfaat bagi Pembaca 

Percangangan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang 

wadah Pendidikan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan pola kegiatan 

dari peserta didik reguler dan berkebutuhan khusus. 

c. Bagi Penelitian 

Penelitian ini berguna sebagai syarat menyelesaikan studi dan 

mendapatkan gelar sarjana / S1 pada Jurusan Arsitektur Universitas 

Lampung. 

 

1.5    Batasan dan Lingkup Pembahasan 

Perancangan desain Sekolah Inklusi berjenjang SD, SMP, dan SMA 

dengan pendekatan Universal Design di Kabupaten Pringsewu ini dibatasi 

pada Peserta didik reguler dan berkebutuhan khusus, diantaranya : 
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1. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. 

Terdapat dua klasifikasi tunanetra pada sudut pandang Pendidikan, 

yaitu : 

- Buta akademis (Educationally blind) 

- Melihat Sebagian (Low vision) 

2. Tunarungu adalah mereka yang pendengarannya tidak berfungsi 

sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan khusus. Berikut adalah 

klasifikasi tunanetra, yaitu : 

- Ringan (20-30dB) Mampu berkomunikasi dengan menggunakan 

pendengarannya. Gangguan ini merupakan ambang batas (border 

line) antara orang yang sulit mendengar dengan orang normal. 

- Marginal (30-40dB) Sering mengalami kesulitan mengikuti suatu 

pembicaraan pada jarak beberapa meter. 

- Sedang (40-60dB) Dengan alat bantu dengar atau bantuan mata, 

orang ini masih bisa belajar berbicara. 

- Berat (60-75dB) Orang ini tidak bisa belajar berbicara tanpa 

menggunakan teknik khusus. Gangguan ini dianggap sebagai ‘tuli 

secara edukatif. 

- Parah (>75dB) tingakatan yang tidak dapat belajar bahasa dengan 

mengandalkan telinga meskipun telah didukung dengan alat 

bantu dengar. 

3. Tunadaksa adalah mereka yang meiliki kelainan ortopedik atau salah 

satu bentuk berupa gangguan dari fungsi normal pada tulang, otot, dan 

persendian yang bisa karena bawaan sejak lahir, penyakit atau 
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kecelakaan, sehingga apabila mau bergerak atau berjalan memerlukan 

alat bantu. 

Tunadaksa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu : 

- kelainan pada sistem otot dan rangka (Musculus Skeletal System) 

- kelainan pada sistem otak (Cerebral System) 

Tingkat gangguan pada tunadaksa adalah : 

• Ringan individu tunadaksa yang dapat berjalan tanpa 

menggunakan alat, berbicara tegas, dapat menolong dirinya 

sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat hidup 

bersamasama anak normal lainnya (dalam hal ini mengikuti 

aktivitas sehari-hari). Kelainan yang dimiliki oleh kelompok ini 

tidak mengganggu kehidupan dan pendidikannya dapat 

ditingkatkan melalui terapi. 

• Sedang individu tunadaksa yang membutuhkan treatment atau 

latihan khusus untuk bicara, berjalan, dan mengurus dirinya 

sendiri. Golongan ini memerlukan alat-alat khusus untuk 

membantu gerakannya, seperti brace untuk membantu penyangga 

kaki, kruk atau tongkat sebagai penopang dalam berjalan. Dengan 

pertolongan secara khusus, anak-anak kelompok ini diharapkan 

dapat mengurus dirinya sendiri. 

4. Tunagrahita adalah mereka yang memiliki kemampuan intelektual di 

bawah rata-rata. Tunagrahita mempunyai kelainan mental, atau tingkah 

laku akibat kecerdasan yang terganggu. Tingkat gangguan pada 

tunagrahita adalah : 
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• Tuna grahita ringan (mampu didik). Kelompok ini mempunyai IQ 

68-52. Mereka masih dapat belajar membaca, menulis dan 

berhitung sederhana. Mereka juga masih bisa dididik menjadi 

tenaga kerja semi skilled seperti pekerjaan laundry, bertani, 

peternakan dan pekerjaan rumah tangga. 

• Tuna grahita sedang (mampu latih). Kelompok ini mempunyai IQ 

51-36. Mereka masih dapat menulis sendiri secara sosial nama 

dan alamatnya. Dapat dididik dalam hal bina diri seperti mandi, 

makan, berpakaian dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga 

ringan seperti menyapu, membersihkan perabot rumah tangga 

lainya. 

5. Tunaganda, istilah ini digunakan untuk menyebut anak-anak yang 

mengalami cacat ganda atau lebih dari satu.7 

 

Kebutuhan perancangan Sekolah Inklusi di Kabupaten Pringsewu, 

berdasarkan data statistik dari kementrian Pendidikan dan kebudayaan pada 

tahun 2020 jumlah peserta didik berkebutuhan khusus dan reguler dengan 

jumlah sekolah luar biasa dan reguler di Provinsi Lampung dapat disimpulkan 

daerah yang lebih membutuhkan fasilitas Pendidikan Inklusif ini terdapat 

pada Kabupaten Pringsewu. 

 

 
7 Dinie Ratri Desiningrum, ‘Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus’, Depdiknas, 2016. 
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1.6    Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan proposal tugas akhir ini 

adalah : 

• BAB I Pendahuluan 

Bab ini menguraikan gambaran umum dari isi laporan secara 

keseluruhan. Bab ini berisikan tentang latar belakang, tujuan penelitian, 

manfaat penulisan, rumusan masalah, dan sistematika penulisan. 

• BAB II Landasan Teori 

Bab ini menguraikan tinjauan teori tentang pengertian, jenis-jenis, dan 

kebutuhan anak berkebutuhan khusus / ABK. Selain itu juga membahas 

tentang standar-standar yang berkaitan dengan judul dan menguraikan 

pembahasan terkait dengan pendekatan Universal Design. 

• BAB III Metode Perancangan 

Menguraikan tentang langkah yang dilakukan oleh penulis dalam 

rangka mengumpulkan informasi atau data yang berhubungan dengan 

perancangan. 

• BAB IV Analisis Perancangan 

Menguraikan tentang analisa-analisa yang penulis lakukan untuk 

merancang bangunan Pendidikan Inklusi untuk anak berkebutuhan 

khusus, diantaranya analisis spasial, makro, mikro, dan mezzo, 

kontekstual tapak, fungsional, ruang, dan analisis khusus mengenai 

keterkaitan kebutuhan ruang dengan peserta didik reguler dan 

berkebutuhan khusus. 

• BAB V Konsep Perancangan 
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Menguraikan tentang konsep perancangan tapak, perancangan 

arsitektur, perancangan struktur, konsep utilitas, serta konsep Universal 

Design.  

• BAB VI Penutup 

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran setelah melakukan 

perancangan dan penulisan laporan ini. 
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1.7    Kerangka Pikir 

 
Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

Sumber : Ilustrasi Penulis 



 
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1   Anak Normal  

2.1.1    Pengertian 

Merupakan anak yang memiIiki rentan usia 0-21 tahun yang 

tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam kelompoknya dan 

memiliki perkembangan baik psikis dan fisik yang baik.8 

2.1.2    Karakteristik Anak Normal 

Karakteristik anak normal dapat dilihat dari 3 sisi yaitu segi 

fisik, psikis, dan sosial. 

a. Dari segi fisik 

Karakteristik anak normaI dapat diIihat dari kesehatan dan 

pertumbuhan jasmani yang normaI, seperti : 

- Tumbuh dengan baik 

- Tingkat perkembangannya secara umum sesuai dengan 

tingkat umurnya 

- Tampak aktif dan gesit 

- Mudah menyesuaikan diri dengan Iingkungannya 

 
8 Nur Khoiratri Dewi, ‘Sekolah Inklusi Terpadu Di Surakarta Dengan Pendekatan Desain Universal’, 

Universitas Sebelas Maret, 2017. 
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b. Dari segi psikis 

Anak normaI memiliki kondisi psikis (jiwa) yang 

berkembang secara wajar, pikiran bertambah cerdas, perasaan 

bertambah peka, kemauan bersosialisai baik. 

c. Dari segi sosiaI 

Anak terIihat aktif dan gesit, ceria serta mudah 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

 

2.2    Anak Berkebutuhan Khusus 

2.2.1    Pengertian 

Anak-anak dengan kebutuhan luar biasa (ABK) dicirikan 

sebagai orang yang memiliki berbagai kualitas dari orang lain yang 

dipandang biasa oleh masyarakat secara keseluruhan. Secara 

khusus, anak-anak dengan kebutuhan khusus menunjukkan atribut 

fisik, ilmiah, dan antusias yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 

anak-anak seusia mereka atau berada di luar pedoman umum yang 

berlaku di mata publik. Sehingga mereka mengalami kendala 

dalam membuat kemajuan baik sejauh latihan ramah, individu, dan 

instruktif (Bachri, 2010). Kekuatan mereka membuat anak-anak 

dengan instruksi persyaratan yang tidak biasa dan administrasi 

yang luar biasa untuk merampingkan potensi mereka dengan 

sempurna (Hallan dan Kauffman 1986, dalam Hadis, 2006). 
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Heward (2003) mencirikan anak-anak dengan kebutuhan luar 

biasa sebagai anak-anak dengan atribut unik yang tidak sama 

dengan anak-anak secara keseluruhan tanpa terus-menerus 

menunjukkan ketidakmampuan mental, antusias, atau sebenarnya. 

Pengertian anak berkebutuhan khusus juga diberikan oleh Suran 

dan Rizzo (dalam Semiawan dan Mangunson, 2010) Anak 

berkebutuhan khusus adalah anak yang pada dasarnya berbeda 

dalam beberapa komponen penting dari kapasitas kemanusiaannya. 

individu-individu yang sebenarnya, secara mental, intelektual, atau 

sosial terlambat dalam mencapai tujuan atau kebutuhan mereka dan 

pada potensi penuh mereka, termasuk individu-individu yang sulit 

mendengar, terpesona, terhambat wacana, benar-benar lumpuh, 

terhambat secara intelektual, benar-benar cacat, sama seperti anak-

anak berbakat dengan pengetahuan Anak-anak tinggi dikenang 

untuk klasifikasi anak-anak dengan kebutuhan luar biasa karena 

mereka memerlukan perawatan ahli yang siap. Mangunsong (2009) 

menyatakan bahwa penyimpangan yang menyebabkan anak-anak 

dengan kebutuhan luar biasa adalah khas dalam kualitas mental, 

fisik, kapasitas fisik dan neuromuskular, perilaku sosial dan 

antusias, kemampuan relasional, atau campuran dari beberapa hal 

ini.9 

 
9 Khairun Nisa, Sambira Mambela, and Luthfi Isni Badiah, ‘Karakteristik Dan Kebutuhan Anak 
Berkebutuhan Khusus’, Jurnal Abadimas Adi Buana, 2.1 (2018), 33–40. 
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2.2.2    Etiologi Anak Berkebutuhan Khusus 

Menurut Irwanto, Kasim, dan Rahmi (2010). secara garis besar 

faktor penyebab anak berkebutuhan khusus Jika dilihat dari masa 

terjadinya dapat dikeIompokkan dalam tiga macam, yaitu : 

a. Hal-hal yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus yang 

terjadi pada masa pra-kelahiran (sebelum lahir), khususnya 

ketika anak masih dalam kandungan diketahui memiliki 

kelainan dan cacat. Anomali yang terjadi pada masa pra-

kelahiran, mengingat periodisasinya dapat terjadi pada masa 

belum berkembang, masa janin muda, masa aktini (protein 

yang sangat fit dan berperan bersama meownim untuk 

menghasilkan perkembangan sel) (Arkandha , 2006). antara 

lain: masalah keturunan (anomali kromosom, perubahan); 

kontaminasi kehamilan; periode wanita hamil (tanda bahaya 

tinggi); merugikan selama kehamilan; dan dikandung dengan 

terburu-buru. 

b. faktor yang menyebabkan anak dengan kebutuhan unik yang 

terjadi selama interaksi kelahiran. Apa yang tersirat di sini 

adalah bahwa anak memiliki anomali selama interaksi 

kelahiran. Ada beberapa penyebab kelainan saat dikandung, 

antara lain bayi yang dikandung secara gegabah, dilahirkan ke 

dunia dengan bantuan gadget, posisi anak yang aneh, analgesik 

(pembunuh rasa sakit) dan sedasi (narcosis express), berbagai 
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kelainan atau lainnya. memperhatikan kesejahteraan anak 

yang tidak dapat diterima. Ditarik keluar ukuran lahir (anoxia), 

sebelum waktunya, tidak adanya oksigen; melahirkan dengan 

alat bantu (vacum); Kehamilan terlalu lama: > 40 minggu. 

c. Unsur-unsur yang menyebabkan anak berkebutuhan luar biasa 

itu terjadi setelah interaksi kelahiran, khususnya masa 

penyimpangan anak terjadi setelah anak dikandung, atau pada 

masa pertumbuhan. ada beberapa penyebab kelainan setelah 

anak dikandung, antara lain penyakit bakteri (TB/Virus); tidak 

adanya zat makanan yang menyehatkan (nutrisi, rezeki); 

kecelakaan; dan merugikan. 

Berdasarkan faktor tersebutdi atas, sebagian besar (70, 21%) 

anak berkebutuhan khusus sebabkan oleh bawaan lahir. kemudian 

karena penyakit (15, 70%) dan kecelakaan/bencana alam sebesar 

10,88%. pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun di 

daerah pedesaan.10 

2.2.3    Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus 

KIasifikasi gangguan anak berkebutuhan khusus menurut 

Davidson, Neale dan Kring (2006) terdiri dari gangguan pemusatan 

perhatian atau hiperaktivitas, gangguan tingkah Iaku, disabilitas 

belajar, retardasi mentaI, dan gangguan akuistik. Sedangkan 

 
10 Muhammad Husni, ‘Implementasi Pembelajaran Perkembangan Mental Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK) Di Sekolah Alam Mi Bilingual Al-Ikhlas Kepanjen Malang’, Jurnal Pendidikan Dan 
Pemikiran Islam, 53.9 (2020), 1689–99. 
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Syamsul (2010) mengklasifikasi anak berkebutuhan apabila 

termasuk ke dalam salah satu atau lebih dari kategori berikut ini: 

d. keIainan sensori, seperti cacat penglihatan atau pendengaran 

e. deviasi mental, termasuk gifted dan retardasi mental 

f. komunikasi, termasuk problem bahasa dan ucapan 

g. ketidakmampuan belajar, termasuk masalah belajar yang 

serius karena kelainan fisik 

h. periIaku menyimpang, yang termasuk gangguan emosional 

i. cacat fisik dan kesehatan, termasuk kerusakan neurologis, 

ortopedis, dan penyakit lainnya arti leukemia dan gangguan 

perkembangan. 

Seperti yang ditunjukkan oleh Kauff dan Hallahan (dalam 

Bandi, 2006), anak berkebutuhan khusus yang mendapat perhatian 

paling besar dari para pendidik berkebutuhan khusus antara lain 

gangguan mental, gangguan belajar (ketidakmampuan belajar), 

hiperaktif (ADHD dan ADD), tunalaras, hambatan bicara, lahiriah 

lemah, lumpuh, tertutup secara medis, dan anak-anak berbakat. 

Untuk hambatan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif ini 

adalah Tunanetra, Tunarungu, Tuna Rungu, Cacat, dan Tunagrahita. 

Berikutnya adalah penjelasan dari setiap anak dengan kebutuhan luar 

biasa :11  

 
11 Bahtra Roro Ambarwati, Tingkat Kebugaran Jasmani Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah 
Inklusi Sd Negeri Gejayan Condongcatur Depok Sleman, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019, XI. 
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Tabel 2.1 Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak 
Berkebutuhan 

Khusus 

Karakteristik Proses Identifikasi Kegiatan Khusus  Kebutuhan Fasilitas 
Pendidikan 

1. Tunanetra Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam 
penglihatan. Terdapat dua klasifikasi tunanetra pada sudut 
pandang Pendidikan, yaitu : 
1. Anak yang tergolong buta akademis (educationally 
blind) yakni anak tidak dapat menggunakan penglihatannya 
lagi untuk tujuan belajar huruf cetak. Program pembelajaran 
yang diberikan pada anak untuk belajar yakni melalui visual 
senses (sensori lain di luar penglihatan). 
2. Anak yang melihat sebagian (the partially sighted/low 
vision). Anak dengan penglihatan yang masih berfungsi 
secara cukup, diantara 20/70 – 20/200, atau mereka yang 
mempunyai ketajaman penglihatan normal tapi medan 
pandangan kurang dari 20 derajat. Cara belajar yang utama 
untuk dapat memaksimalkan penglihatannya adalah dengan 
menggunakan sisa penglihatan yang dimiliki (visualnya). 
Ciri utama dari anak yang mengalami gangguan 
penglihatan/tunanetra yaitu adanya penglihatan yang tidak 
normal seperti manusia pada umunnya. Bentuk-bentuk 
ketidaknormalan gangguan tersebut, antara lain: 
1. Penglihatan samar-samar untuk jarak dekat atau jauh. Hal 
ini banyak dijumpai pada kasus myopia, hyperopia, atau 
astigmatismus. Semua ini masih dapat diatasi dengan 
menggunakan kacamata nmaupun lensa kontak. 
2. Medan penglihatan yang terbatas. Misalnya: hanya jelas 
melihat tepi/perifer atau sentral. Dapat terjadi pada satu 
ataupun kedua bola mata. 
3. Tidak mampu membedakan warna. 
4. Adaptasi terhadap terang dan gelap terhambat. Hal ini 
banyak dijumpai pada proses penuaan. 
5. Sangat peka atau sensitif terhadap cahaya atau ruang 
terang atau photophobic. Biasanya hal ini 
banyak dijumpai pada orang albino, mereka kurang nyaman 
berada dalam ruangan yang terang. 

Proses identifikasi digunakan untuk mengenali anak yang mengalami 
kerusakan pada penglihatannya bergantung pada tingkat parah atau 
tidaknya kerusakan yang dialaminya. Anak yang tampak tidak bereaksi 
pada mainan yang berwarna cerah, bola mata yang terlalu besar atau 
kecil, dan katarak, patut 
untuk diperiksa lebih lanjut. Cara untuk melakukan proses identifikasi, 
yaitu: 
1. Skrining 
Dengan menggunakan alat bantuan medis, seperti : 
- Snellen Chart (alat untuk mengetes ketajaman penglihatan dalam 
bentuk hurup dan simbol E) 
- Ishihara Test (alat untuk mengetes ” buta warna”) 
- SVR (Trial Lens Set) (alat untuk mengukur ketajaman penglihatan) 
- Snellen Chart Electronic (alat untuk mengetes ketajaman penglihatan 
sistem elektronik – bentuk hurup dan simbol E) 
 
a. Perilaku 
1) Sulit dalam membaca atau melakukan sesuatu 
2) Memegang buku dekat dengan mata 
3) Tidak dapat dengan jelas melihat sesuatu pada jarak tertentu 
(walaupun dekat dengan mata) 
4) Memajukan kepala ketika membaca/berkomunikasi 
5) Sering menggosok-gosokkan mata 
6) Sering mengedipkan mata 
7) Penglihatannya juling 
 
b. Penampilan 
1) Mata merah, bengkak seperti radang 
2) Mata berair 
 
c. Keluhan 
1) Mata terasa panas dan gatal 
2) Tidak dapat melihat dengan normal 
3) Pusing kepala 
4) Penglihatan kabur 
3. Penanganan oleh tenaga ahli dan kelanjutannya 
Penanganan oleh tenaga ahli yang dimaksud adalah peran dokter atau 
ahli mata atau ahli optik, akan 
dapat membantu menggambarkan kondisi fisik dan bantuan teknis yang 
diperlukan. 

1. kemampuan merawat diri sendiri, kemampuan 
menyesuaikan diri, serta keterampilan sehari-hari 
Anak diajarkan agar lebih mampu merawat diri sendiri 
termasuk cara duduk dan berdiri yang baik, setidaknya 
anak tunanetra tidak terlalu banyak bergantung kepada 
orang lain, serta mampu menampilkan pribadi dan 
sikap yang wajar. 

2. Orientasi dan mobilitas 
Kebutaan menyebabkan seseorang menjadi sangat sulit 
untuk melakukan aktivitas yang sangat sederhana, 
misalnya mencari benda yang jatuh, menemukan pintu, 
menuju kamar mandi. Program orientasi dan mobilitas 
memberi kemampuan kepada anak tunanetra 
dalam hal, diantaranya: 

- mengenali posisi atau keberadaan dirinya dalam satu 
ruangan tertentu 

- bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan aman 

Pelaksanaan program orientasi dan mobilitas erat 
kaitannya dengan latihan kemampuan sensoris 
(penginderaan) karena keberhasilan dalam melakukan 
hal tersebut sangat ditentukan oleh kemampuannya 
dalam menggunakan indera-indera yang masih ada. 
Beberapa metode yang dapat digunakan oleh tunanetra 
dalam melakukan mobilitas, yaitu: 
a. Bergerak/berjalan dengan pendamping pengawas 
b. Bergerak/berjalan sendiri dengan bantuan tongkat 
c. Bergerak/berjalan sendiri tanpa alat bantu tongkat 

3. Keterampilan berkomunikasi 
Anak tunanetra dengan pendidikan khusus dapat 
memperoleh aktivitas dan pengalaman instruksional 
tambahan untuk mengembangkan dasar bahasa yang 
kuat serta keterampilan mendengar yang baik dalam 
berkomunikasi dengan dilengkapi alat bantu, seperti: 
a. Reglet dan stilus, yaitu alat tulis tangan yang dipakai 
tunanetra untuk menghasilkan tulisan Braille 

- Program pendidikan yang umum 
digunakan bagi siswa tunanetra dan 
low vision berkisar dari bentuk 
kelas biasa sampai pada suatu 
institusi khusus. 
1. Kelas Inklusi, yaitu: guru kelas 
dibantu oleh guru pendamping 
khusus (shadow) untuk 
menyiapkan materi dan pengajaran 
bagi siswa tunanetra. 
2. Kelas Cluster, yaitu: siswa 
tunanetra berada dalam kelas biasa, 
tetapi juga mendapatkan latihan 
untuk pelajaran khusus seperti 
keterampilan mendengar atau 
menggunakan optacon. 
3. Kelas Pull Out, yaitu: siswa 
tunanetra bersama teman 
sekelasnya menerima suatu 
pelajaran, namun pada saat tertentu 
menerima program tertentu pula 
dalam suatu ruangan khusus. 
 
- Alat Bantu Pembelajaran/ 
Akademik 
Layanan pendidikan untuk anak 
tunanetra selain membaca, menulis, 
berhitung juga mengembangkan 
sikap, pengetahuan dan kreativitas. 
Akibat kelainan penglihatan anak 
tunanetra mengalami kesulitan 
dalam menguasai kemampuan 
membaca, menulis, berhitung. 
Untuk membantu penguasaan 
kemampuan membaca, menulis, 
dan berhitung dapat dilakukan 
dengan menggunakan alat-alat 
seperti berikut ini : 
Braille Kit (perlengkapan 
pengenalan huruf dan angka 
Braille) 
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Pada sekolah tertentu orangtua anak ditanya mengenai kondisi fisik 
anak. Guru khusus untuk 
penderita tunanetra akan mendampingi penderita dan orangtua untuk 
membantu menjelaskan tingkat 
dari fungsi visualnya pada tenaga ahli. 

b. Mesin tik Braille, sejenis mesin tik yang digunakan 
untuk menghasilkan tulisan Braille 
c. Papan huruf atau papan bacaan 
d. Tongkat putih, yang digunakan sebagai 
perpanjangan tangan untuk mendeteksi lingkungan 
terutama 
ketika berjalan 
e. Tape recorder, berguna untuk membantu merekam, 
menyimpan, dan mengungkap kembali informasi 
yang diperoleh 
f. Bahan cetak besar, berbentuk buku atau media cetak 
dengan tulisan berukuran besar 
g. Alat bantu optikal, untuk memperbesar objek; lensa, 
bagi low vision 
h. Optacon, alat ini mampu mentransfer tulisan ke 
dalam bentuk tulisan yang dapat dikenali oleh 
tunanetra melalui perabaan 
i. Reading machine, yaitu alat yang dapat 
menterjemahkan tulisan cetak ke dalam bentuk bunyi 
atau 
suara 

4. Bimbingan vokasional dan Pendidikan karir 
Pendidikan ini diberikan dengan tujuan untuk 
menyiapkan mereka memasuki dunia kerja. Walaupun 
tidak semua tunanetra akan bekerja, tetapi mereka perlu 
mendapat bimbingan vokasional mengingat bahwa ini 
penting bagi kehidupan sosialnya. 

5. stimulasi penglihatan/sensoris 
Penderita tunanetra sulit membedakan gelap-terang, 
warna, atau mengenal objek yang bergerak. Ada tiga 
aspek kemampuan yang harus dilatihkan dan 
dikembangkan pada tunanetra berkenaan dengan 
kemampuan penginderaan, yaitu: 
- kemampuan mengenali 
- kemampuan membedakan 
- kemampuan memverifikasi 
Dari 3 kemampuan tersebut dapat dilakukan dengan 
pengindraan peraba, pendengaran, penciuman, dan 
pengecapan. 

1. Mesin tik Braille (mesin tik 
dengan huruf Braille) 
2. Kamus bicara (kamus yang dapat 
mengeluarkan suara 
berbentuk CD) 
3. Model Anatomi (Model anatomi 
tiga dimensi dan dapat dirakit) 
 
- Alat Bantu Visual (alat bantu 
penglihatan) 
Kelainan penglihatan anak 
tunanetra bervariasi dari yang 
ringan (low vision) sampai yang 
total (total blind). Untuk membantu 
memperjelas penglihatannya pada 
anak tunanetra jenis Low vision 
dapat digunakan alat bantu sebagai 
berikut : 
- Magnifier Lens Set (alat bantu 
penglihatan bagi low vision bentuk 
hand and standing berbagai ukuran) 
- View Scan (alat bantu baca untuk 
anak low vision berupa scaner) 
- Televisi (TV monitor/pesawat 
penerima gambar jarak jauh) 
- Prism monocular (alat bantu 
melihat jauh) 

2. Tunarungu Klasifikasi Tunanetra, diantaranya : 
- Ringan (20-30 dB) Mampu berkomunikasi dengan 
menggunakan pendengarannya. Gangguan ini merupakan 
ambang batas (border line) antara orang yang sulit 
mendengar dengan orang normal. 

1. Tes Behavioral 
Pada tes ini tergantung pada tingkat perkembangan anak, seperti : 
- Play Audiometry untuk anak umur dua-tiga tahun ke atas. Ketika suara 
terdengar, anak diminta bergerak atau melakukan sesuatu seperti 
menaruh kelereng, atau permainan lainnya. 
 

1. Pengembangan komunikasi 
anak akan belajar untuk membangun keterampilan 
komunikasi dalam bentuk lain, seperti bahasa tubuh, 
gerak tubuh, atau ekspresi wajah, yang akan mewakili 

1. Meminimalkan kebisingan 
yang tidak perlu; karena apabila 
anak tunarungu belajar 
menggunakan alat bantu dengar, 
suara-suara tertentu akan 
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- Marginal (30-40dB) Sering mengalami kesulitan 
mengikuti suatu pembicaraan pada jarak beberapa meter. 
- Sedang (40-60 dB) Dengan alat bantu dengar atau bantuan 
mata, orang ini masih bisa belajar berbicara. 
- Berat (60-75 dB) Orang ini tidak bisa belajar berbicara 
tanpa menggunakan teknik khusus. Gangguan ini dianggap 
sebagai ‘tuli secara edukatif’. 
 
Anak dengan kehilangan pendengaran atau tunarungu 
memiliki kemampuan intelektual yang normal, namun 
memiliki karakteristik sebagai berikut: 
1. Keterlambatan dalam perkembangan bahasa karena 
kurangnya exposure (paparan) terhadap Bahasa lisan 
2. Mahir dalam bahasa sandi, seperti bahasa isyarat atau 
pengejaan dengan jari 
3. Memiliki kemampuan untuk membaca gerak bibir 
4. Bahasa lisan tidak berkembang dengan baik; kualitas 
bicara agak monoton atau kaku 
5. Pengetahuan terbatas karena kurangnya exposure 
terhadap bahasa lisan 
6. Mengalami isolasi sosial, keterampilan sosial yang 
terbatas, dan kurangnya kemampuan mempertimbangkan 
perspektif orang lain karena kemampuan komunikasi 
terbatas 

2. Electrophysiological Test 
Tes ini dapat digunakan untuk mendeteksi seberapa gangguan 
pendengaran atau tunarungu yang ada pada individu. Bentuk tes dari 
electrophysiological test ini, diantaranya: 
a. Oto-Acoustic Emission (OAEs) (cochlear echoes), yaitu untuk 
mengidentifikasi fungsi sel rambut pada koklea 
b. Auditory Brainstem-evoked Response Audiometry (ABR); yaitu untuk 
menggali informasi pada aktivitas elektikal sepanjang batang otak ke 
otak dengan menggunakan electrodes yang ditempatkan 
di kepala. Tes ini dilakukan saat anak dalam keadaan tidak sadar, seperti 
tidur, atau dibius. 
c. Electrocochleography (EcoG); alat ini harus dilakukan di bawah 
pengaruh bius, karena mengukur sinyal elektro yang ada di koklea dan 
saraf pendengaran. 

informasi tentang apa yang diinginkan seseorang dan 
apa yang dirasakan. 

mengganggu konsentrasi mereka, 
maka bisa diantisipasi dengan 
menggunakan bahan kedap suara 
pada kelas. 
2. memaksimalkan informasi 
secara visual 
3. Guru sebaiknya 
berkomunikasi melalui cara 
gerak bibir sehingga membuat 
siswa tunarungu dapat mengetahui 
informasi yang disampaikan 
4. Edukasi bahasa isyarat kepada 
siswa reguler; hal ini bertujuan 
agar siswa lain juga dapat 
berkomunikasi dengan siswa 
tunarungu 

3. Tunadaksa Anak tunadaksa adalah anak yang mempunyai kelainan 
ortopedik atau salah satu bentuk berupa gangguan dari 
fungsi normal pada tulang, otot, dan persendian yang bisa 
karena bawaan sejak lahir, penyakit atau kecelakaan, 
sehingga apabila mau bergerak atau berjalan memerlukan 
alat bantu. 
anak tunadaksa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian 
besar, yaitu : 
(1) kelainan pada sistem otot dan rangka (Musculus 
Skeletal System) 
(2) kelainan pada sistem otak (Cerebral System) 

1. Karakteristik Emosi-sosial 
Anak tunadaksa cenderung acuh bila dikumpulkan bersama 
anak-anak normal dalam suatu permainan yang tidak dapat 
dijangkau olehnya. Akibat kecacatannya anak dapat 
mengalami keterbatasan dalam berkomunikasi dengan 
lingkungannya. 
2. Karakteristik Intelegensi 
IQ anak tunadaksa rata-rata setara pada anak normal. 
3. Karakteristik Fisik 
Anak tunadaksa adalah anak yang mempunyai kelainan 
ortopedik atau salah satu bentuk berupa gangguan dari 
fungsi normal pada tulang, otot, dan persendian yang bisa 

Asesmen dilakukan pada anak tunadaksa dilakukan untuk mengetahui 
keadaan postur tubuh, keseimbangan tubuh, kekuatan otot, mobilitas, 
intelegensi, serta perabaan. Alat yang digunakan untuk assesmen anak 
tunadaksa seperti berikut ini: 

1)        Finger Goniometer (alat ukur sendi-daerah gerak) 

2)        Flexiometer (alat ukur kelenturan) 

3)        Plastic Goniometer (alat ukur sendi terbuat dari plastik) 

4)        Reflex Hammer (palu untuk mengukur gerak reflex kaki) 

5)        Posture Evaluation Set (pengukur postur tubuh mengukur kelainan 
posisi tulang belakang) 

6)        TPD Aesthesiometer (mengukur rasa permukaan kulit pada tubuh) 

7)        Ground Rhytem Tibre Instrument (alat ukur persepsi bunyi) 

8)        Cabinet Geometric Insert (lemari geometris) 

9)        Color Sorting Box (kotak sortasi warna) 

10)    Tactile Board Sets (papan latih perabaan sets) 

 

1. Melatih Pergerakan 
Kondisi anak tunadaksa sebagian besar mengalami 
gangguan dalam gerak. Agar kekurangannya tersebut 
tidak semakin parah dan harapan supaya kondisi 
fungsional dapat pulih ke posisi semula, dianggap perlu 
adanya latihan yang sistematis dan berlanjut, seperti : 
- terapi fisik (fisio therapy) 
adalah melatih otot-otot bagian badan yang mengalami 
kelainan. Fisioterapi ini dilakukan sebelum dan 
sesudah dilakukan tindakan medis seperti operasi 
ortopedi. Dalam latihan ini melibatkan otot atau gerak 
secara aktif melalui berbagai kegiatan fisik, latihan 
berjalan, latihan keseimbangan, dan dengan bantuan 
alat. Untuk latihan fisioterapi ini sarana dan metode 
yang digunakan sangat bervariasi, meliputi pengunaan 
air (bydrotherapy), penggunaan panas sinar 
(thermotherapy), penggunaan listrik (electrictherapy), 
penggunaan gerak-gerak (kinesiotherapy), atau melalui 
pemijatan (massage). 
- terapi kegiatan sehari-hari (Activities daily living) 
adalah latihan berbagai kegiatan sehari-hari, dengan 
maksud untuk melatih penderita agar mampu 
melakukan gerakan atau perbuatan menurut 
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karena bawaan sejak lahir, penyakit atau kecelakaan, 
sehingga apabila mau bergerak atau berjalan memerlukan 
alat bantu. 
4. Tingkat gangguan pada tunadaksa adalah 
(1) ringan individu tunadaksa yang dapat berjalan tanpa 
menggunakan alat, berbicara tegas, dapat menolong dirinya 
sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat hidup 
bersamasama anak normal lainnya (dalam hal ini mengikuti 
aktivitas sehari-hari). Kelainan yang dimiliki oleh 
kelompok ini tidak mengganggu kehidupan dan 
pendidikannya dapat ditingkatkan melalui terapi. 
(2) sedang individu tunadaksa yang membutuhkan 
treatment atau latihan khusus untuk bicara, berjalan, dan 
mengurus dirinya sendiri. Golongan ini memerlukan alat-
alat khusus untuk membantu gerakannya, seperti brace 
untuk membantu penyangga kaki, kruk atau tongkat sebagai 
penopang dalam berjalan. Dengan pertolongan secara 
khusus, anak-anak kelompok ini diharapkan dapat 
mengurus dirinya sendiri. 
(3) berat individu tunadaksa yang memiliki cerebral palsy. 
Golongan ini yang tetap membutuhkan perawatan dalam 
ambulansi, bicara, dan menolong dirinya sendiri. Mereka 
tidak dapat hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat. 

keterbatasan kemampuan fisiknya. Latihan kegiatan 
sehari-hari dapat dikaitkan dengan aktivitas di 
lingkungan rumah maupun dalam hubungannya dengan 
pekerjaan dan kehidupan sosialnya. 
- terapi okupasional (occupational therapy). 
adalah bentuk usaha atau aktifitas bersifat fisik dan 
psikis dengan tujuan membantu penderita tunadaksa 
agar menjadi lebih baik dan kuat dari kondisi 
sebelumnya melalui sejumlah tugas atau pekerjaan 
tertentu. Sarana yang dapat digunakan dalam kegiatan 
terapi tugas ini antara lain melukis, memahat, membuat 
kerajinan tangan, menyulam, merajut, untuk melatih 
kemampuan tangan. 
2. Ketrampilan dan Pekerjaan 
Anak tunadaksa memiliki kemampuan fisik yang 
terbatas, namun di lain pihak bagi anak yang memiliki 
kecerdasan yang normal ataupun yang kurang perlu 
adanya pembinaan diri sehingga hidupnya tidak 
sepenuhnya menggantungkan diri pada orang lain. 
Dengan modal kemampuan yang dimiliki, individu 
tunadaksa perlu diberikan kesempatan yang sebanyak-
banyaknya untuk dapat mengembangkan diri melalui 
latihan ketrampilan dan kerja yang sesuai dengan 
potensinya, sehingga setelah selesai masa pendidikan 
individu tunadaksa dapat menghidupi dirinya dan tidak 
selalu mengharapkan pertolongan orang lain. 

4. Tunagrahita Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk 
menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di 
bawah rata-rata. 
Tunagrahita mempunyai kelainan mental, atau tingkah laku 
akibat kecerdasan yang terganggu. 
Tunagrahita dapat berupa cacat ganda, yaitu cacat mental 
yang dibarengi dengan cacat fisik. Misalnya cacat 
intelegensi yang mereka alami disertai dengan kelainan 
penglihatan (cacat mata). Ada juga yang disertai dengan 
gangguan pendengaran. Tidak semua anak tunagrahita 
memiliki cacat fisik. Contohnya pada tunagrahita ringan. 
Masalah tunagrahita ringan lebih banyak pada kemampuan 
daya tangkap yang kurang. 
Tunagrahita ringan (Inferior) (IQ 51-70) 
- Tidak tampak sebagai anak keterbelakangan oleh orang 

biasa. 
- Dapat belajar keterampilan praktis, membaca, menulis 

dan menghitung. 
- Dapat mencapai keterampilan untuk penyesuaian sosial 

dan pekerjaan untuk pemeliharaan diri tapi dilakukan 
dengan lamban. 

Asesmen pada anak tunagrahita dilakukan untuk mengukur tingkat 
intelegensi dan kognitif, baik secara individual maupun kelompok. Alat 
untuk asesmen anak tunagrahita dapat digunakan seperti berikut ini: 
1)        Tes Intelegensi WISC-R (alat atau instrumen isian untuk mengukur 
tingkat kecerdasan seseorang model WISC-R) 

2)        Tes Intelegensi Stanford Binet (alat atau instrumen isian untuk 
mengukur tingkat kecerdasan seseorang model  Stanford Binet) 

3)        Cognitive Ability test (alat atau instrumen isian untuk mengukur 
tingkat pengetahuan yang dikuasai) 

 

Terapi yang dibutuhkan Anak Tunagrahita : 
- Fisioterapi 
Suatu terapi awal yang diperlukan oleh anak tuna 
grahita dikarenakan tuna grahita terlahir dengan 
tonus/tegangan otot yang lemah, dengan terapi awal ini 
berguna untuk menguatkan otot-otot mereka sehingga 
kelemahannya dapat di atasi dengan latihan-latihan 
penguatan otot. 
- Terapi Wicara 
Suatu terapi yang diperlukan untuk anak tuna grahita 
atau anak bermasalah dengan keterlambatan bicara, 
dengan deteksi dini di perlukan untuk mengetahui 
seawall mungkin menemukan gangguan kemampuan 
berkomunikasi, sebagai dasar untuk memberikan 
pelayanan terapi wicara. 
- Terapi Okupasi 
Terapi ini di berikan untuk dasar anak dalam hal 
kemandirian, kognitif/pemahaman, dan kemampuan 
sensorik dan motoriknya. Kemandirian diberikan 
kerena pada dasarnya anak "bermasalah" tergantung 
pada orang lain atau bahkan terlalu acuh sehingga 
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- Membutuhkan dukungan dan bimbingan berkala saat 
mengalami tekanan ekonomi atau sosial yang tidak 
biasa. 

Tunagrahita sedang (Moron) (IQ 36-51) 
- Lambat dalam bergerak serta berbicara dan 

berkomunikasi secara sederhana 
- Bisa dilatih mengerjakan tugas-tugas sederhana untuk 

menolong diri 
- Dapat dilatih keterampilan-keterampilan tangan 

sederhana 
- mampu merawat diri sendiri dengan pendampingan 

 
Karakteristik 
- Segi Sosial 
Kemampuan bidang sosial anak tunagrahita mengalami 
kelambatan. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan anak 
tunagrahita yang rendah dalam hal mengurus, memelihara, 
dan memimpin diri, sehingga tidak mampu bersosialisasi. 
- Segi Mental 
mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian, 
jangkauan perhatiannya sangat sempit dan cepat beralih 
sehingga kurang mampu menghadapi tugas. 
- Kemampuan dalam Bahasa 
Kemampuan bahasa anak tunagrahita sangat terbatas 
terutama terutama pada kata yang asing baginya. 
- Kemampuan dalam akademis 
sulit mencapai bidang akademis membaca dan kemampuan 
menghitung yang problematis, tetapi dapat dilatih dalam 
kemampuan dasar menghitung umum. 
- Kepribadian 
kepribadian anak tunagrahita umumnya tidak memiliki 
kepercayaandiri, tidak mampu mengontrol dan 
mengarahkan dirinya sehingga lebih banyak bergantung 
pada pihak luar/orang lain. 
- Mampu dididik 
Mereka masih mempunyai kemampuan untuk dididik 
dalam bidang akademik yang sederhana (dasar) yaitu 
membaca, menulis, dan berhitung.  

beraktifitas tanpa komunikasi dan memperdulikan 
orang lain. Terapi ini membantu anak mengembangkan 
kekuatan dan koordinasi, dengan atau tanpa 
menggunakan alat. 
- Terapi Kognitif 
Terapi ini diberikan bagi anak yang tidak bisa 
berkonsentrasi, anak yang mengalami gangguan 
pemahaman, dan lain-lain. 
- Terapi Sensori Integrasi 
Terapi ini diberikan bagi anak yang mengalami 
gangguan pengintegrasian sensori, misalnya sensori 
visual, sensori taktil, sensori pendengaran, sensori 
keseimbangan, pengintegrasian antara otak kanan dan 
otak kiri, dan lain-lain. 
Anak di ajarkan berprilaku umum dengan pemberian 
sistem reward dan punishment. Bilan anak melakukan 
apa yang di perintahkan dengan benar, makan diberikan 
pujian. Jika sebaliknya anak dapat hukuman jika anak 
melakukan hal yang tidak benar. Dengan perintah 
sederhana dan yang mudah di 
mengerti anak. 

5. Tunaganda Anak tunaganda dan tuna majemuk merupakan anak yang 
menderita dua atau lebih kelainan dalam segi jasmani, 
keindraan, mental, sosial, dan emosi, sehingga untuk 
mencapai perkembangan kemampuan yang optimal 
diperlukan pelayanan khusus dalam pendidikan, medis, dan 
psikologis. 
Anak tunaganda dan tuna majemuk membutuhkan 
dukungan besar pada lebih dari satu aktivitas hidup yang 
utama, seperti mobilitas, komunikasi, pengurusan diri, 
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tinggal mandiri, bekerja, dan pemenuhan diri (Hallahan & 
Kauffman, 2006). 
Yang termasuk anak tunaganda, antara lain: 
1. Tunanetra-tunarungu 
2. Tunanetra-tunadaksa 
3. Tunanetra-tunagrahita 
4. Tunarungu-tunadaksa 
5. Tunarungu-tunagrahita 
6. Tunadaksa-tunagrahita 
Penyebabnya : 
1. Kerusakan Otak 
a. Adanya kerusakan pada otak yang disebabkan oleh 
tekanan/benturan dari luar. 
c. Berkurangnya atau berubahnya keadaan kesadaran. 
d. Adanya kegagalan dari fungsi system saraf yang 
disebabkan oleh kecelakaan tersebut. 
2. Kerusakan Sistem Otot & Rangka 
3. Kerusakan Penginderaan 
Karakteristik : 
- Segi Sosial 
a. Hambatan fisik dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari 
b. Rasa rendah diri 
c. Isolatif 
d. Kurang percaya diri 
e. Hambatan dalam ketrampilan kerja 
f. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan sosial. 
- Segi Akademis 
1. Masalah dalam mengingat sesuatu. 
2. Masalah dalam mempelajari informasi yang baru. 
3. Masalah dalam berbicara atau kemampuan berbahasa. 
4. Mudah merasa lelah, frustrasi atau marah. 
5. Mudah tersinggung. 
6. Depresi, yaitu mudah sedih dan terpuruk. 
7. Agresif, yaitu menunjukkan emosi marah secara 
berlebihan.12 

Sumber : Buku Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus

 
12 Dinie Ratri Desiningrum, ‘Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus’, Depdiknas, 2016. 
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2.2.4    Upaya Penanganan 

Kehadiran anak berkebutuhan khusus bukanlah suatu musibah, 

melainkan amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Orangtua, 

keluarga, dan masyarakat harus bertanggungjawab untuk memenuhi 

hak-haknya. Atas pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan 

upaya penanganan anak berkebutuhan khusus, sebagai salah satu 

langkah pemenuhan hak dasar anak yang meliputi hak untuk hidup, 

hak tumbuh dan berkembang secara optimal, hak berpartisipasi 

sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliknya, dan hak 

terlindungi dari segala tindak kekerasan, diskriminasi, penelantaran 

dan perlakuan salah. 

Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya-

upaya penanganan dalam bentuk terapi secara berkala dan 

berkelanjutan demi mewujudkan pencapaian kebutuhan menadasar 

bagi Anak-anak Berkebutuhan Khusus tersebut. Berikut ini 

merupakan beberapa upaya yang dapat dilakukan: 

a. Deteksi sedini mungkin untuk mengetahui profil Anak 

Berkebutuhan Khusus 

b. Mercancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan belajar anak 

c. Melakukan bimbingan intensif oleh guru pendamiping khusus 

d. Terapi wicara 

e. Terapi okupasi 

f. Terapi sensori integrasi 
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g. Terapi perilaku dan komunikasi 

h. Terapi kognitif 

i. fisioterapi 

 

2.3    Hak individu Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Memperoleh 

Pendidikan dan Mendapatkan Perlindungan Khusus 

2.3.1    Undang-undang Dasar 1945 

Permasalahan pemenuhan hak pendidikan sudah dirasakan 

bangsa Indonesia sejak jaman penjajahan, sehingga tatkala 

kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, cita-cita mencerdaskan 

kehidupan bangsa dijadikan salah satu tujuam utama dan hak warga 

negara atas pendidikan dimasukkan daIam konstitusi Negara yakni 

UUD 1945. Secara jelas dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 disebutkan 

bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapat pengajaran”. Hak 

tersebut dipertegas kembali dalam amandemen UUD 1945 pada 

tahun 2001, yakni dalam pasal 28c ayat (1) yang berbunyi : “Setiap 

orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat 

dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 

manusia”.13 

 
13 Dina Indriyani, ‘Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Pendidikan’, Jurnal Pendidikan Hukum, 
Politik Dan Kewarganegaraan, 7.8 (2018), 1–12. 
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2.3.2    Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak 

Dalam Bab III tentang Hak dan Kewajiban Anak pada Pasal 9 

ayat (1) menerangkan bahwa “Setiap anak berhak memperoIeh 

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya 

dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Serta 

ayat (2) yaitu “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak 

memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang 

memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan 

khusus”.14 

2.3.3    PermenPPPA No.4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus 

Bagi Anak Penyandang Disabilitas 

Peraturan Menteri ini memuat tentang hak-hak anak 

penyandang disabilitas, perlindungan dari kekerasan, stigmatisasi, 

diskriminasi, eksploitasi dan pelabelan serta program kegiatan yang 

harus dilakukan oleh pemangku kebijakan terkait untuk memberikan 

perIindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas.15 

Ketentuan Umum dalam Perlindungan Khusus Bagi Anak 

Penyandang Disabilitas : 

 
14 Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak, Presiden Republik Indonesia, 2002. 
15 Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, PermenPPPA 
Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Menteri 
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2017, XII. 



27 
 

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.  

2. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami 

keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam 

jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan 

lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya 

berdasarkan kesamaan hak.  

3. Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah 

suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak 

penyandang disabilitas untuk memenuhi hak- haknya dan 

mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang 

membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. 

4. Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan 

pelayanan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat 

promosi. 

5. Preventif adalah sutu kegiatan pencegahan terhadap masalah 

anak penyandang disabilitas. 

6. Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaitan kegiatan 

pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, 

pengurangan penderitaan akibat penyakit atau pengendalian 

kecacatan agar kualitas anak penyandang disabiltas dapat 

terjaga seoptimal mungkin. 
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7. Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan 

untuk mengembalikan anak penyandang disablitas kedalam 

masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota 

masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat 

semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. 

 

2.4    Bentuk Layanan Pendidikan ABK 

 

Gambar 2.1 Bagan bentuk Layanan Pendidikan ABK 
Sumber : Ilustrasi Penulis 

 

2.4.1    Bentuk Layanan Pendidikan Segregasi 

 

Gambar 2.2 Bentuk Layanan Pendidikan Segregasi 
Sumber : Ilustrasi Penulis 

 

Kurikulum 
Khusus 

Sekolah 
Khusus 

Pendidikan 
Segregasi 
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Model kurikulum khusus yang paling berpengalaman adalah 

model isolasi yang menempatkan anak-anak dengan 

ketidakmampuan di sekolah luar biasa, terpisah dari teman-

temannya. Sekolah-sekolah ini memiliki rencana pendidikan, 

strategi pertunjukan, instrumen pembelajaran, kerangka penilaian, 

dan pendidik yang luar biasa. 

Sejauh dewan, model isolasi pasti berguna, mengingat fakta 

bahwa mudah bagi pendidik dan eksekutif untuk mengawasi. 

Namun, menurut perspektif siswa, model isolasi ini sangat tidak 

menguntungkan. Model segregatif tidak menjamin kesempatan bagi 

anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk mengembangkan 

kemampuan anak-anak dalam kegiatan publik dalam iklim yang 

lebih luas secara ideal, karena tidak ada siswa normal dan program 

pendidikan direncanakan secara unik sebaliknya. dengan program 

pendidikan sekolah standar.16 

 

2.4.2    Bentuk LayananPendidikan Terpadu/Integrasi 

 

Gambar 2.3 Bentuk Layanan Pendidikan Integrasi 
Sumber : Ilustrasi Penulis 

 
16 Agung Hastomo, ‘Inovasi Model Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Di Sekolah 
Dasar’, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017. 
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& ATBK 

Pendidikan 
Integrasi 
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Bentuk layanan pendidikan terpadu/integrasi adalah sistem 

pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak 

berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak biasa 

(normal) di sekolah umum. Dengan demikian, melalui sistem 

integrasi anak berkebutuhan khusus bersama-sama dengan anak 

normal belajar dalam satu atap. Sistem pendidikan integrasi disebut 

juga sistem pendidikan terpadu, yaitu sistem pendidikan yang 

membawa anak berkebutuhan khusus kepada suasana keterpaduan 

dengan anak normal. Keterpaduan tersebut dapat bersifat 

menyeluruh, sebagian, atau keterpaduan dalam rangka sosialisasi. 

Pada sistem keterpaduan secara penuh dan sebagian, jumlah anak 

berkebutuhan khusus dalam satu kelas maksimal 10% dari jumlah 

siswa keseluruhan. Selain itu dalam satu kelas hanya ada satu jenis 

kelainan. 

 

2.4.3    Bentuk Layanan Pendidikan Inklusif 

 

Gambar 2.4 Bentuk Layanan Pendidikan Inklusif 
Sumber : Ilustrasi Penulis 
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ModeI pendidikan merupakan perkembangan baru dari 

Pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusi setiap anak dengan 

kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara 

optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian 

mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan 

kependidikan. 

 

Gambar 2.5 Komponen Pendidikan Inklusif 
Sumber : Ilustrasi Penulis 

 

Sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. 

Dengan kata lain Pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah 

yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu 

peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem 

yang ada. Keuntungan dari Pendidikan inklusif anak berkebutuhan 

khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar 

sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat dan 

kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-

masng. Konsekuensi penyelenggara Pendidikan inklusif adalah 

pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan mulai cara 
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panadng, sikap, sampai pada proses Pendidikan yang berorientasi 

pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi. 

 

2.5    Kriteria Bangunan Pendidikan Sekolah Inklusi 

 
Gambar 2.6 Bagan Perangkat Sekolah Inklusi 

Sumber : Ilustrasi Penulis 
 

Adalah layanan pendidikan yang memfasilitasi peserta didik 

berkebutuhan khusus dan peserta didik regular dalam satu wadah sekolah 

yang sama dengan menerapkan metode pengajaran yang menyesuaikan dari 

kemampuan peserta didik, baik dalam sarana fisik berupa ruang kelas, akses 

sirkulasi sekolah, hubungan ruang yang semua itu dapat digunakan untuk 

semua kalangan peserta didik. Sehingga dengan adanya sekolah inklusi ini 
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dapat menciptakan sebuah fasilitas pendidikan tanpa adanya kesenjangan 

sosial bagi seluruh peserta didik yang ada didalamnya.17 

2.5.1    Prinsip-prinsip Sekolah Inklusi 

 
Gambar 2.7 Bagan Prinsip Pendidikan Inklusif 

Sumber : Ilustrasi Penulis 
 

Berikut adalah beberapa prinsip yang terdapat di Sekolah 

Inklusi, diantaranya : 

- Pemerataan dan Peningkatan Mutu 

Sekolah inkIusi merupakan salah satu strategi upaya 

pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan karena 

lembaga pendidikan inklusif bisa menampung semua anak 

yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya. 

Pendidikan inklusif juga merupakan strategi peningkatan 

mutu, karena model pembelajaran inklusif menggunakan 

metodologi pembelajaran bervariasi yang bisa menyentuh 

pada semua anak dan menghargai perbedaan. 

- Kebutuhan individual 

 
17 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, ‘Gambaran Sekolah Inklusif Di Indonesia: Tinjauan 

Sekolah Menengah Pertama’, Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan, 2016, xi–95. 
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setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang 

berbeda-beda oleh karena itu pendidikan harus diusahakan 

untuk menyesuaikan dengan kondisi anak. 

- Kebermaknaan 

Sekolah Inklusi harus menciptakan dan menjaga komunitas 

kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai 

perbedaan. 

- Keberlanjutan 

Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berlanjut pada 

semua jenjang pendidikan. 

- Keterlibatan 

Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan 

seluruh komponen pendidikan terkait. 

2.5.2    Jenis Peserta Didik Pada Sekolah Inklusi 

Berdasarkan data dari “Buku Gambaran Sekolah Inklusi di 

Indonesia” dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, jenis 

peserta didik pada sekolah inklusi adalah : 

1. Peserta didik regular/normaI 

2. Peserta didik berkebutuhan khusus 

a. Tunanetra 

b. Tunarungu 

c. Tunadaksa ringan dan sedang 

d. Tunagrahita ringan dan sedang 

e. Tunaganda 
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2.5.3    Jumlah Peserta didik Reguler dan Berkebutuhan Khusus 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada 

TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Sederajat, berisikan tentang :18 

1) Jumlah rombongan beIajar 

Berdasarkan dari pasal 26 berisikan jumlah rombongan 

belajar tiap jenjang Pendidikan, yaitu : 

- SD sebesar 6 sampai 24 rombongan beIajar dengan 

maksimal 4 rombongan belajar disetiap tingkatan. 

- SMP sebesar 3 sampai 33 rombongan belajar dengan 

maksimal 11 rombongan belajar disetiap tingkatan. 

- SMA sebesar 3 sampai 36 rombongan belajar dengan 

maksimal 12 rombongan belajar disetiap tingkatan. 

2) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar 

Berdasarkan dari pasal 24 berisikan jumlah peserta didik 

pada satu rombongan belajar tiap jenjang Pendidikan, yaitu : 

- SD sebesar 20 sampai 28 Peserta didik 

- SMP sebesar 20 sampai 32 Peserta didik 

- SD sebesar 20 sampai 36 Peserta didik 

Lalu berdasarkan data dari kanal Youtube Balai 

Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan 

 
18 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, Kementerian Pendidikan Dan 
Kebudayaan, 2017, I. 



36 
 

jumlah peserta didik pada rombongan belajar disetiap 

jenjangnya sebesar 24 anak.  

3) Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus tiap satu 

rombongan belajar 

Berdasarkan penjelasan dari kanal Youtube Balai 

Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan 

jumlah peserta didik berkebutuhan khusus pada satu 

rombongan belajar sebesar 2 sampai 5 peserta didik dengan 

guru pendamping khusus untuk setiap peserta didik 

berkebutuhan khusus.19 

2.5.4    Jumlah Guru Pada Sekolah Inklusi 

- SD/MI 

Satu guru untuk setiap 32 peserta didik atau satu rombongan 

belajar dengan 6 guru untuk setiap satuan Pendidikan. 

(Berdasarkan dari Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 

23 Tahun 2013 tentang standar pelayanan minimal Pendidikan 

dasar di kabupaten/kota). 

- SMP/MTs 

Tersedia satu guru untuk satu mata peIajaran dengan ratio 

antara peserta didik dan guru sebesar 20:1 (Berdasarkan dari 

Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 23 Tahun 2013 

 
19 PUSTEKKOM KEMENDIKBUD, Kelas Inklusi Dengan Pendampingan (Balai Pengembangan 
Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). 
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tentang standar pelayanan minimal Pendidikan dasar di 

kabupaten/kota).20 

- SMA/MA 

Tersedia satu guru untuk satu mata pelajaran dengan ratio 

antara peserta didik dan guru sebesar 20:1 (PP No. 74 Tahun 

2008 tentang guru yang mengacu pada SNP).21 

 

Selain itu untuk perhitungan jumlah guru yang dibutuhkan 

terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang 

Guru Pasal 52 ayat (2) yang berisikan bahwa beban guru paling 

sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap 

muka dalam satu minggu dengan perhitungan secara teknis sebagai 

berikut, yaitu :22 

• SD 

Tabel 2.2  Perhitungan Jumlah Guru SD 
Guru Kelas 1 x Jumlah Rombongan Belajar 

Guru Agama 1 x sekolah 

Guru Penjaskes 1 x sekolah 

Kepala Sekolah 1 x sekolah 

Sumber : PP Tahun 2007 Tentang Guru Pasal 52 ayat (2) 
 

 
20 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal 
Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 
2013). 
21 Presiden Republik Indonesia, ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 
Tentang Guru’, Presiden Republik Indonesia, 2008, 5–26. 
22 Indonesia, ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru’. 
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• SMP/SMA 

Tabel 2.3 Perhitungan Jumlah Guru SMP/SMA 

Guru Mata Pelajaran 
Jumlah jam wajib mapel per minggu x 

Jumlah Rombongan Belajar 
24 jam 

Guru Konseling 
Jumlah peserta didik 

150 
Kepala Sekolah 1 x sekolah 

Sumber : PP Tahun 2007 Tentang Guru Pasal 52 ayat (2) 
 

Lalu untuk jumlah jam wajib mata pelajaran per minggu pada 

setiap satuan Pendidikan berdasarkan data dari kurikulum 2013 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai berikut ; 

Tabel 2.4 Alokasi Waktu Belajar per minggu 

Satuan Pendidikan Alokasi Waktu Belajar per minggu 
SD 30-36 jam 

SMP 38 jam 
SMA 44 jam 

Sumber : Kurikulum 2013. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 
 

2.5.5    Fungsi Ruang-Ruang Pada Sekolah Inklusi 

Berikut adalah beberapa fungsi ruang yang terdapat pada 

Sekolah inkIusi, yaitu : 

Tabel 2.5 Fungsi Ruang Sekolah Inklusi 
Fungsi Ruang Ruang 
Pengelolaan - Ruang Pimpinan 

- Ruang Guru dan Staf 
- Ruang TU 
- Ruang Rapat 

Pembelajaran Pendidikan Inklusif - Ruang KBM 
Pembelajaran Pendidikan Khusus - Ruang Terapi wicara 

- Ruang Fisio Terapi 
- Ruang Terapi okupasi 
- Ruang Terapi keterampilan 
- Ruang Terapi edukatif 
- Ruang Perilaku 
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Penunjang - Ruang Konseling/assessment 
- Ruang perpustakaan 
- Ruang Laboratorium IPA, Biologi, 

Fisika, Kimia, Komputer, dan Bahasa. 
- Ruang Ibadah 
- Ruang UKS 
- Ruang OSIS 
- Ruang Sirkulasi 
- Area Olahraga 
- Area Bermain 
- Kantin 
- WC 
- Gudang 
- Aula 
- Lobby 
- Area Parkir 

Sumber : Data Literatur 
 

2.5.6    Model-model Pembelajaran Pada Sekolah Inklusi 

Berikut adalah jenis-jenis kelas yang tersedia pada Bangunan 

Sekolah Inklusi, yaitu :23 

- Kelas Inklusi  

Anak berkebutuhan khsuus belajar bersama anak reguler 

sepanjang hari di kelas inklusi dengan menggunakan 

kurikulum yang yang menyesuaikan. 

- Kelas Cluster 

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak reguler di 

kelas inklusi dalam keIompok khusus dengan guru 

pembimbing khusus/GPK. 

- Kelas Pull Out 

Anak berkebutuhan khusus belajar Bersama anak reguler di 

kelas inklusi dan pada jam pelajaran tertentu akan ditarik dari 

 
23 AFNIZAR SOPA, ‘Model Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Pada Sekolah Inklusif Di Sdn 

54 Kota Banda Aceh’, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017. 
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kelas tersebut dengan tujuan mendapatkan layanan bimbingan 

khusus dari GPK, seperti terapi. 

- Kelas Cluster and Pull Out 

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak reguler di 

kelas inklusi dalam kelompok khusus dan dalam waktu-waktu 

tertentu ditarik dari kelas tersebut ke ruang lain untuk belajar 

dengan GPK. 

- Kelas Khusus Dengan Integrasi 

Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada 

sekolah inklusi, dan dalam pelajaran tertentu dapat belajar 

bersama anak reguler di kelas inklusi. 

- Kelas Khusus Penuh 

Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus dan 

mendapatkan layanan bimbingan dari GPK pada sekolah 

inklusi. 

2.5.7    Penerapan Model Kurikulum Adapif 

Ada empat kemungkinan modeI kurikulum adaptif, yakni: 

duplikasi, modifikasi, substitusi dan omisi, dan ada empat komponen 

utama kurikulum, yakni: tujuan, materi, proses dan evaluasi.24 

1. Duplikasi Kurikulum  

Yakni ABK menggunakan kurikuIum yang tingkat 

kesulitannya sama dengan siswa rata-rata/regular. Model 

 
24 Ramadhani. (2017) dalam “Desain Interior Sekolah Inklusi Galuh Handayani Surabaya yang 

Ramah Anak dengan Konsep Modern”, Halaman 15. 
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kurikulum ini cocok untuk peserta didik tunanetra, tunarungu 

wicara, tunadaksa, dan tunalaras. Alasannya peserta didik 

tersebut tidak mengalami hambatan intelegensi. Namun 

demikian perlu memodifikasi proses, yakni peserta didik 

tunanetra menggunkan huruf Braille, dan tunarungu wicara 

menggunakan bahasa isyarat dalam penyampaiannya. 

2. Modifikasi Kurikulum 

Yakni kurikulum siswa rata-rata/regular disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kemampuan/potensi ABK. Modifikasi 

kurikulum ke bawah diberikan kepada peserta didik 

tunagrahita dan modifikasi kurikulum ke atas (eskalasi) untuk 

peserta didik gifted and talented. 

3. Subtitusi Kurikulum 

Yakni beberapa bagian kurikulum anak rata-rata ditiadakan 

dan diganti dengan yang kurang lebih setara. Model kurikulum 

ini untuk ABK dengan melihat situasi dan kondisinya yang 

berkaitan dengan kemampuan daya tangkap peserta didik. \ 

4. Omisi Kurikulum 

Yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran 

tertentu ditiadakan total, karena tidak memungkinkan bagi 

ABK untuk dapat berfikir setara dengan anak rata-rata. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Bangunan Pendidikan Sekolah 

Inklusi adalah gedung yang sengaja didirikan sebagai fasilitas 

pendidikan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang 
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menyesuaikan dari kebutuhan dan kemampuan dari seluruh peserta 

didik, serta bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan 

tanpa adanya kesenjangan sosial antara peserta didik berkebutuhan 

khusus dengan peserta didik reguler. 

 

2.6    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.24 Tahun 2007 Tentang 

Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah/Madrasah Pendidikan 

Umum 

2.6.1    Luas Lahan Minimum dan Luas Bangunan 

Berikut ini adalah persyaratan Iuas lahan minimum dan luas 

bangunan yang dibutuhkan untuk Perancangan Bangunan 

Pendidikan, yaitu :25 

1. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayiah (SD/MI) 

Tabel 2.6 Luas Lahan Minimum SD/MI 

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 
 

 
25 Menteri Pendidikan Nasional, ‘Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 

Tanggal 28 Juni 2007 Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum’, 

Menteri Pendidikan Nasional, 3.September (2007). 
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Tabel 2.7 Luas Bangunan SD/MI 

 
Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 

 

2. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 

(SMP/MTs) 

Tabel 2.8 Luas Lahan Minimum SMP/MTs 

 
Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 

 

Tabel 2.9 Luas Bangunan SMP/MTs 

 
Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 
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3. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) 

Tabel 2.10 Luas Lahan Minimum SMA/MA 

 
Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 

 

Tabel 2.11 Luas Bangunan SMA/MA 

 
Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 

 

2.6.2    Kelengkapan Sarana dan Prasarana 

Berikut ini adalah sarana dan prasarana daIam fasilitas 

Pendidikan, yaitu : 

Tabel 2.12 Luas Mininal Sarana dan Prasarana 

No Nama Ruang Luas Minimal 
1. Ruang Kelas 2 m2/peserta didik atau 

minimum 30 m2 dengan lebar 
minimum 5 m. 
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2. Ruang Perpustakaan 1,5 kali luas ruang kelas 
dengan lebar minimum 5 m 

3. Ruang Lab IPA 2,4 m2/peserta didik satu 
rombongan dengan lebar 
minimum 5 m. 

4. Ruang Lab Biologi 2,4 m2/peserta didik satu 
rombongan dengan lebar 
minimum 5 m. 

5. Ruang Lab Fisika 2,4 m2/peserta didik satu 
rombongan dengan lebar 
minimum 5 m. 

6. Ruang Lab Kimia 2,4 m2/peserta didik satu 
rombongan dengan lebar 
minimum 5 m. 

7. Ruang Lab Komputer 2 m2/peserta didik satu 
rombongan dengan lebar 
minimum 5m. 

8. Ruang Lab Bahasa 2 m2/peserta didik satu 
rombongan dengan lebar 
minimum 5m. 

9. Ruang Pimpinan 12 m2
 dan lebar minimum 3 m 

10. Ruang Guru 4 m2/pendidik atau luas 
minimum 40 m2. 

11. Ruang Tata Usaha 4 m2/staff atau luas minimum 
16m2. 

12. Tempat Ibadah Luas minimum 12m2. 
13. Ruang Konseling Luas minimum 9m2. 
14. Ruang UKS Luas minimum 12m2. 
15. Ruang Organisasi 

Kesiswaan 
Luas minimum 9m2. 

16. WC 1 unit WC = 40 siswa 
1 unit WC = 30 siswi 
1 unit WC = Guru 
Luas minimum 1 unit WC 2 
m2. 

17. Gudang Luas minimum 21m2. 
18. Area Sirkulasi Luas minimum 30% dari 

Luas keseluruhan ruang pada 
bangunan dengan lebar 
minimum 1,8 m dan tinggi 
minimum 2,5 m. 

19. Tempat 
bermain/berolahraga 

3 m2/peserta didik atau luas 
minimum 1000m2. 

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 
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2.7    Universal Design 

Keberagaman kondisi manusia yang ada di dunia sekarang 

membutuhkan kebutuhan yang berbeda-beda pula pada setiap individu. 

Untuk dapat memaksimalkan kebutuhan dari setiap individu diperlukan 

sebuah metodologi atau sebuah pendekatan yang dapat mendukung seluruh 

kebutuhan tersebut untuk dapat menciptakan sebuah Iingkungan yang 

kondusif dan komunikatif dengan menerapkan desain universal sebagai upaya 

untuk memenuhi kebutuhan dari setiap individu untuk meIaksanakan 

kegiatan yang dapat mendukung aktivitas manusia secara maksimal. 

Desain Universal yang nama lainnya Desain Inklusif adalah suatu 

produk desain yang dapat menciptakan suatu Iingkungan yang kondusif bagi 

setiap pengguna baik pengguna normal atau pengguna dengan disabilitas 

untuk dapat digunakan secara bersama-sama tanpa adanya diskriminasi bagi 

pengguna. 

Istilah universaI design merupakan perkembangan dari konsep barrier 

free design dan accessible design, keduanya merupakan suatu konsep desain 

yang secara khusus menangani kebutuhan penyandang cacat. 

Konsep dari desain universal itu sendiri adalah kemudahan untuk setiap 

orang dalam menciptakan produk, komunikasi dan menciptakan lingkungan 

yang bisa digunakan untuk berbagai kalangan baik dari kondisi individu, 

umur, ukuran, dan kemampuan manusia. 

Di Indonesia penerapan desain universal juga diatur dalam Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis 
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Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan serta 

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 468/KPTS/1998 tentang 

Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan. 

Kedua peraturan tersebut berisi mengenai ukuran standart bagi penyandang 

disabilitas yang dapat diterapkan dalam perancangan desain universal.26 

2.7.1    Prinsip-prinsip dalam Universal Design 

Terdapat 7 prinsip utama dalam Universal Design, yaitu : 

1. Equitable Use (Kesetaraan dalam penggunaan) 

Desainnya berguna dan dapat dipasarkan kepada orang-

orang dengan beragam kemampuan. Pedoman : 

a) Menyediakan sarana yang sama digunakan untuk 

semua pengguna, identik biIa memungkinkan, atau 

paling tidak setara.  

b) Desain tidak boleh mengedepankan maksud untuk 

mengisolasi atau menstigmasi sekelompok pengguna 

manapun atau memberikan hak istimewa kepada 

keIompok tertentu. 

c) Ketentuan untuk privasi, keamanan, dan keselamatan 

harus tersedia bagi semua pengguna.  

d) Membuat desain menarik bagi semua pengguna.  

 

 
26 Cut Rezha Nanda Keumala, ‘Pengaruh Konsep Desain Universal Terhadap Tingkat Kemandirian 

Difabel: Studi Kasus Masjid UIN Sunan Kalijaga Dan Masjid Universitas Gadjah Mada’, Inklusi, 
3.1 (2016), 19. 
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2. Flexibility in Use (fleksibilitas dalam penggunaan) 

Desain mengakomodasi semua jenis pengguna dan 

berbagai kemampuan individu. Pedoman : 

a) Desain harus memperbolehkan setiap orang untuk 

menggunakannya lebih dari satu kegiatan. 

b) Desain harus mengakomodasi baik pengguna tangan 

kanan maupun kidal.  

c) Desain juga harus mempunyai fleksibilitas untuk 

digunakan meskipun pengguna memakai cara yang tidak 

konvensional atau tidak terduga. 

3. Simple and Intuitive Use (desain yang sederhana dan 

mudah digunakan) 

Penggunaan desain mudah dimengerti, ditinjau dari segi 

pengalaman dan kemampuan pengguna. Pedoman : 

a) Desain dibuat mudah dimengerti  

b) Desain disesuaikan dengan kemampuan dasar pengguna 

dan intuisi dasar semua kemampuan pengguna.  

c) Mengakomodasi berbagai jenis huruf khusus dan 

kemampuan berbahasa.  

d) Perletakkan informasi penting ditempat-tempat strategis  

4. Perceptible Information (informasi yang memadai) 

Produk desain dilengkapi informasi pendukung yang 

penting untuk pengguna dimana informasi yang diberikan 

disesuaikan dengan kemampuan pengguna. Pedoman : 
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a) Memberikan perbedaan yang cukup kontras antara 

informasi penting dengan sekitarnya.  

b) Penggunaan jenis marka yang berbeda (gambar, tulisan, 

tekstur) dengan area sekitarnya untuk menunjukan 

informasi penting secara jelas 

c) Memastikan agar informasi penting mudah dimengerti, 

mudah terbaca dan memberikan petunjuk atau arah 

dengan jelas mudah sesuai dengan kemampuan 

pengguna yang berbeda-beda. 

5. Tolerance for error (toleransi kesalahan) 

Meminimalisasi bahaya dan konsekuensi yang 

merugikan dari tindakan disengaja atau tidak disengaja. 

Pedoman : 

a) Pengaturan elemen untuk meminimalkan bahaya dan 

kesalahan mulai dari elemen yang paling sering 

digunakan, yang paling mudah diakses, unsur berbahaya 

dihilangkan, terisolasi, atau terlindung.  

b) Menyediakan tanda peringatan bahaya yang aman.  

c) Menyediakan tanda yang aman apabila ada fitur yang 

gagal.  

6. Low Physical effort (upaya fisik rendah) 

Desain dapat digunakan secara efisien dan nyaman dan 

dengan minimalisasi resiko kecelakaan. Pedoman : 
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a) Desain dapat digunakan dalam posisi tubuh normal dan 

disabilitas. 

b) Desain dapat digunakan dengan mudah dan dalam sekali 

gerakan tanpa perlu berulang-ulang. 

7. Size and space for approach & use (ukuran dan ruang 

untuk pendekatan & pengunaan) 

Penggunaan ukuran ruang dalam desain yaitu dengan 

melakukan pendekatan melalui postur, ukuran dan pergerakan 

pengguna. Pedoman : 

a) Memberikan bentuk dan batas yang tegas serta jelas di 

setiap desain. 

b) Membuat semua komponen yang nyaman untuk setiap 

pengguna duduk, berdiri, dan bergerak.  

c) Memperhatikan kebutuhan minimum standar ruang. 

2.7.2    Peraturan Standar Universal Design di Indonesia 

Desain universaI merupakan suatu pendekatan desain yang 

memberikan kemudahan bagi pengguna bangunan untuk dapat 

beraktivitas secara nyaman dan dapat digunakan oleh semua 

kalangan pengguna tanpa memperhatikan keadaan fisik dari 

beberapa pengguna. Untuk mendukung terciptanya sebuah 

lingkungan binaan yang inkIusif maka perlu adanya peraturan yang 

disesuaikan dengan keadaan pengguna. Peraturan-peraturan tersebut 

telah dijeIaskan pada beberapa Peraturan Menteri di Indonesia, 

antara lain: 
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Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan 

Lingkungan. Tujuan dari penyusunan pedoman teknis ini adalah 

untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan dan hak 

kewajiban serta peningkatan peran penyandang cacat dan lansia 

diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu/inklusif dan 

berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mencapai kemandirian 

dan kesejahteraan penyandang cacat dan lansia.27 

Persyaratan Teknik fasilitas dan aksesbilitas, yaitu : 

a. Ukuran dasar ruang 

Ukuran dasar ruang tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) 

mengacu kepada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan 

yang digunakan, dan ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi 

pergerakan penggunanya. 

b. Jalur pedestrian 

Jalur yang digunakan untuk berjalan kali atau berkursi roda 

bagi penyandang cacat secara mandiri yang dirancang 

berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, 

nyaman dan tanpa hambatan. 

c. Jalur pemandu 

 
27 Menteri Pekerjaan Umum, ‘Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/Prt/M/2006 Tentang 
Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan’, Menteri 
Pekerjaan Umum, 44.2 (2006), 8–10. 
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Jalur yang memandu penyandang cacat untuk berjalan dengan 

memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan. 

d. Area parkir 

Area parkir adalah tempat parkir kendaraan yang dikendarai 

oleh penyandang cacat, sehingga diperlukan tempat yang lebih 

luas untuk naik turun kursi roda, daripada tempat parkir yang 

biasa. Sedangkan daerah untuk menaik-turunkan penumpang 

(Passenger Loading Zones) adalah tempat bagi semua 

penumpang, termasuk penyandang cacat, untuk naik atau 

turun dari kendaraan. 

e. Pintu 

Pintu adalah bagian dari suatu tapak, bangunan atau ruang 

yang merupakan tempat untuk masuk dan keluar dan pada 

umumnya dilengkapi dengan penutup (daun pintu). 

f. Ramp 

Ram adalah jalur sirkulasi yang memilki bidang dengan 

kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak 

dapat menggunakan tangga. 

g. Tangga 

Fasilitas bagi pergerakan vertical yang dirancang dengan 

mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan 

tanjakan dengan lebar yang memadai. 

h. Toilet 
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Fasilitas sanitasi yang aksesibel untuk semua orang, termasuk 

penyandang cacat dan lansia pada bangunan atau fasilitas 

umum lainnya. 

i. Perlengkapan dan peralatan control 

Merupakan perlengkapan dan peralatan pada bangunan yang 

bisa mempermudah semua orang (tanpa terkecuali 

penyandang cacat, orang tua, orang sakit, balita dan ibu-ibu 

hamil) untuk melakukan control peralatan tertentu, seperti 

sistem alarm, tombol/stop kontak, dan pencahayaan. 

j. Perabot 

Perletakkan/penataan lay-out barang-barang perabot bangunan 

dan furniture harus menyisakan/memberikan ruang gerak dan 

sirkulasi yang cukup bagi penyandang cacat. 

k. Rambu dan marka 

Fasilitas dan elemen bangunan yang digunakan untuk 

memberikan informasi, arah, penanda atau petunjuk, termasuk 

di dalamnya perangkat multimedia informasi dan komunikasi 

bagi penyandang cacat. 

 

2.8    Pendekatan Desain Penunjang Perancangan Sekolah Inklusi 

Berikut adalah beberapa prinsip dari pendeketan desain penunjang 

untuk perancangan sekolah inklus, yaitu :  

2.8.1    Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku 

1) Ruang 
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Perancangan fisik ruang memiliki variabeI yang berpengaruh 

terhadap perilaku pemakainya. Berikut elemen pembentuk ruang :28 

- Dinding 

Dinding merupakan unsur penting dalam pembentuk 

ruang baik secara Iangsung ataupun tidak, dalam hal ini dapat 

menggunakan warna-warna yang dapat memberikan kesan 

tenang bagi anak berkebutuhan khusus, ataupun dapat ditutup 

dengan material kedap suara yang bertekstur lembut untuk 

kebutuhan ruang terapi, ruang kelas, dll. 

- Plafon 

Plafon sebagai elemen penutup atap, disarankan untuk 

memiliki ketinggian mulai 2,7 – 3,5 meter menyesuaikan 

dengan besaran ruang. Pola pIafon sebaiknya sebagian besar 

dibuat rata, namun tidak menutup kemungkinan untuk 

menggunakan permainan elevasi plafon agar menciptakan 

kesan dinamis pada beberapa ruangan tertentu dan permainan 

warna dengan tujuan pembeda antara ruang kelas dan ruang 

lainnya. Warna yang digunakan sebaiknya warna-warna 

lembut dan tidak gelap yang bertujuan untuk memberikan 

kesan ketenangan. 

- Lantai 

Lantai yang merupakan media sirkulasi anak 

berkebutuhan khusus, harus jauh dari kata licin atau materiaI 

 
28 M.Sn Drs. Olih Solihat Karso, ‘Dasar Dasar Desain Interior Pelayanan Umum I’, 3 (2010), 2–3. 
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lain yang dapat mengganggu keseimbangan yang dapat 

membahayakan mereka. Selain itu, suara yang timbul akibat 

sirkulasi orang berjalan, sewaktu-waktu dapat mengganggu 

anak-anak ketika dalam proses belajar. 

2) Perabot dan penataannya 

▪ Bentuk penataan perabot harus disesuaikan dengan sifat 

dari kegiatan yang ada di ruang tersebut. Lalu untuk 

memenuhi kebutuhan dari seluruh kebutuhan dan 

kegiatan yang ada, perabot harus memiIiki sifat 

modular, sehingga dalam perubahan pembelajaran 

dapat mudah menyesuaikan. 

 
Gambar 2.8 Furniture Modular Pada Kelas 

Sumber : Ilustrasi Penulis 
 

▪ Tekstur menjadi salah satu eIemen yang turut 

menyumbangkan kesan dan suasana ruang yang ingin 

diciptakan, misalnya menekankan bidang tertentu yang 

menjadi salah satu bagian dari konsep ruang. Tekstur 

dapat diciptakan melalui warna yang dibuat pola 

dengan bentuk atau tekstur tertentu, serta material yang 
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digunakan pada ruang yang memiliki karakter dan 

tekstur masing-masing. Dibawah ini adalah jenis-jenis 

tekstur berdasarkan bentuk dan permukaannya serta 

contoh material yang termasuk kedalamnya : 

1. Halus atau Iembut, yaitu permukaan yang ketika 

disentuh tidak bergelombang (datar). Beberapa 

contoh material bertekstur halus atau lembut, 

yaitu : 

• Karpet 

• Vinyl 

• Papan kayu, HPL (High Pressure 

Laminate), Veneer 

• Panel semen fiber 

• Ubin akustik 

• Akrilik 

• Gabus 

• Tekstil seperti wol, katun, dll 

2. Kasar, yaitu permukaan yang ketika disentuh 

menimbulkan gelombang/bentuk tertentu. 

Beberapa contoh materiaI bertekstur kasar, yaitu : 

• Dinding kamprot 

• Batu bata 

• Batu alam 
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• Batako 

• Beton ekspos 

3) Warna Sebagai StimuIan 

Setiap warna memiliki bias tertentu yang disebut dengan 

hangat dan dingin. Warna hangat/panas, merupakan warna 

yang bisa menimbulkan suasana menjadi semangat, riang serta 

mendatangkan keceriaan. Selain itu warna panas juga dapat 

mendatangkan sensasi dekat dan panas yang dapat 

mengelabuhi perasaan kita seolah merasa ada kedekatan 

maupun terhimpit/sempit. 

  
Gambar 2.9 Color Wheel 

Sumber : pinterest.com 
 

Sementara warna dingin/sejuk merupakan warna yang 

mensimbolisasikan kesejukan, ketenangan, kelembutan dsb. 

Kebalikan dari warna hangat, sensasi yang bisa 

ditimbulkan warna dingin adalah iIusi dekat. Dalam color 

wheel, warna dingin dimulai dari hijau sampai ungu. 

Sementara warna hangat dimulai dari merah sampai hijau 

muda. 

http://www.interdesain.com/
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Warna diketahui bisa memberikan pengaruh terhadap 

psikologi, emosi serta cara bertindak manusia. Setiap warna 

memiliki makna, potensi, dan kekuatan untuk memengaruhi, 

bahkan meng-hasilkan efek tertentu pada produktivitas, 

emosi, hingga perubahan mood (suasana hati) seseorang. 

Warna juga dapat membantu terapi untuk menstimulasi 

anak agar mendapatkan stimulus yang seimbang melalui 

karakteristik-karakteristik warna yang digunakan.29 

4) Akustik Ruang 

Menurut Bauman (2016), bangunan untuk penyandang 

tunarungu membutuhkan keadaan akustik yang tenang. 

Walaupun mereka memiliki keterbatasan dalam pendengaran, 

mereka tetap membutuhkan keadaan ruangan yang tenang. 

Namun, tidak semua ruangan memerlukannya. Beberapa 

ruangan yang memerlukan tingkat kebisingan yang rendah 

perlu diberikan bahan pengedap suara. 

Selain berguna bagi penderita tunarungu, akustik ruang 

juga berperan penting bagi penderita tunanetra dan 

tunagrahita hal ini merupakan berdasarkan dari kebutuhan 

masing-masing penderita. Seperti bagi penderita tunanetra 

low vision akustik ruang berperan penting untuk menciptakan 

ruang belajar yang mengakomodir kebutuhan audio 

pembelajaran bagi peserta didik. Bagi penderita tunagrahita 

 
29 Florentina Tamariska Wijaya and others, ‘Implementasi Konsep “ Harmony in Equality ” Pada 

Desain Interior Sekolah Inklusi Galuh Handayani Surabaya’, 6.2 (2018), 453–64. 
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dapat berfungsi sebgai pengatur kadar ketenangan dalam 

sebuah ruang belajar. Prinsip-prinsip diatas akan diterapkan 

pada rancangan desain agar terwujudnya Bangunan Sekolah 

Inklusi yang sesuai dengan karakteristik seluruh peserta didik. 

5) Penghawaan 

ialah satu faktor kesehatan pengguna ruang adalah 

baiknya penghawaan atau perputaran angin didalam 

bangunan tersebut. Penghawaan juga dapat mempengaruhi 

suasana penggunanya. Dalam bangunan sekolah inklusi, 

penghawaan juga harus ikut direncanakan karena 

mempengaruhi kenyamanan anak yang juga akan 

mempengaruhi suasana anak didalam ruangan. Dibawah ini 

merupakan dua jenis penghawaan, yaitu : 

- Penghawaan Alami 

Penghawaan alami, dimana sumber nya berasal dari 

udara, dilihat dari pola pergerakan udara pada suatu lokasi 

yang dipengaruhi oleh kondisi geografi dan geomorfologi 

daerah setempat. 
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Gambar 2.10 Penghawaan Alami Sistem Silang 
Sumber : http://calonarsiteksukses.blogspot.com/ 

 

Sistem ventilasi silang merupakan salah satu sistem 

penghawaan alami yang bisa dilakukan, dengan ketentuan 

lubang ventilasinya minimal berukuran 5% dari luas lantai 

ruangan. Agar memungkinkan volume udara yang masuk 

sama dengan yang keluar. 

- Penghawaan Buatan 

Penghawaan buatan yang sering dijumpai pada 

ruangan- ruangan adalah AC, exhaust fan, blower, dll. 

Prinsip kerja AC ialah mengubah udara dari luar menjadi 

udara dingin, sementara exhaust fan menarik dan 

mengeluarkan   udara agar terus berputar. Sementara blower 

hanya meniupkan angina yang disertai dengan butiran-butiran 

air. Penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 

Suhu ideal ruangan adalah 20-25o.  Maka dari itu, agar 

anak-anak tetap dalam kondisi nyaman dan stabil, penggunaan 

penghawaan buatan lebih disarankan karena dapat menjaga 

http://calonarsiteksukses.blogspot.com/
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konsistensi udara ruangan. Karena, udara panas bisa menjadi 

salah satu faktor anak tidak nyaman. 

6) Pencahayaan 

Pencahayaan yang baik adalah pencahayaan yang 

memungkinkan orang dapat melihat objek yang dikerjakan 

secara jelas, cepat dan tanpa upaya-upaya yang tidak perlu. 

Perencanaannya harus memperhatikan kualitas dan kuantitas 

serta estetika nya karna dapat mempengaruhi efektifitas dan 

efisiensi dalam penggunaan ruang didalamnya. 

Secara garis besar, pencahayaan dibagi menjadi dua 

macam, yaitu alami dan buatan. Pencahayaan alami berasal 

atau bersumber dari matahari (siang hari) dan bulan (malam 

hari). Dengan kata lain, pencahayaan alami berasal dari alam. 

Sementara pencahayaan buatan berasal dari benda buatan 

manusia seperti lampu dan benda lainnya.30 

 
30 Raden Rohadi and Ian Yulianti, ‘Uji Efektifitas Pencahayaan Ruang Kuliah Menggunakan 

Software Calculux Indoor’, Unnes Physics Journal, 6.1 (2017), 50–53. 
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Gambar 2.11 Tingkat Pencahayaan yang 

Sumber : Raden Rohadi, dkk. 2018. 
 

 

Gambar 2.12 Kebutuhan Pencahayaan Menurut Area Kegiatan 
Sumber : www.energyefficiencyasia.org 

 

Selanjutnya, pencahayaan yang cocok untuk anak 

berkebutuhan khusus pada sekola inklusi adalah pemanfaatan 

cahaya alami melalui jendela yang menggunakan skylight, 

jendela double glaszed dan menggunakan screening device. 

http://www.energyefficiencyasia.org/
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Sementara untuk cahaya buatan, dapat menggunakan lampu 

neon modern dengan temperature warna cool white atau warm 

white. Penggunaan warna lain dapat disesuaikan dengan 

karakter dan suasana ruang yang ingin di ciptakan, dengan 

sistem pencahayaan indirect/secara tidak langsung yang 

bertujuan untuk tidak terjadinya pantulan pencahayaan yang 

dapat menggganggu peserta didik dalam proses belajar. 

 
Gambar 2.13 Sistem Pencahayaan Alami 

Sumber : https://culdesachdmks.wordpress.com/ 
 

 

Gambar 2.14 Sistem Pencahayaan Buatan  Tidak Langsung 
Sumber : http://repository.unpar.ac.id/ 

 

https://culdesachdmks.wordpress.com/
http://repository.unpar.ac.id/
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2.8.2    Fleksibilitas Ruang 

FleksibiIitas dalam arsitektur merupakan fenomena global.  

Dalam desain bangunan, fleksibilitas berarti memungkinkan untuk 

menciptakan ruang untuk mengantisipasi kebutuhan manusia yang 

kompleks dan dapat berubah sewaktu-waktu. Dalam fleksibilitas, 

potensi arsitektur dikembangkan dalam kaitan beradaptasi dengan 

perubahan penggunaan. 

Terdapat tiga konsep fleksibilitas, yaitu ekspansibiIitas, 

konvertibilitas, dan versabilitas. Ekspansibilitas adalah konsep 

fleksibilitas dimana ruang dan bangunan dapat berubah mengikuti 

keaadaan dengan perluasan. Konvertibilitas adalah fleksibilitas 

ruang atau bangunan yang memungkinkan adanya perubahan tata 

atur pada satu ruang. Dan versatibilitas adalah fleksibilitas ruang 

atau bangunan yang dapat berubah fungsi atau bersifat 

multifungsi.31 

2.8.2.1    Ekspansibilitas 

Ekspansibilitas adalah konsep fleksibilitas dimana ruang dan 

bangunan dapat berubah mengikuti keaadaan dengan perluasan. 

Ekspansibilitas dalam desain bangunan dapat dicapai dengan; 

konstruksi sederhana (adaptable structure) dan transformable 

(Geoff, 2007). 

1. Adaptable 

 
31 Arinta Sukma Cinta, Fleksibilitas Ruang: Perancangan Sekolah Ramah Anak, 2017. 
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Adaptable structure atau struktur adaptif atau struktur aktif adalah 

struktur mekanik dengan kemampuan untuk mengubah konfigurasi, 

bentuk atau sifat dalam menanggapi perubahan lingkungan. 

 

Gambar 2.15 Adaptable structure 
Sumber : http://thewaywelive.wordpress.com 

 

Sebuah contoh dari struktur adaptif adalah tubuh manusia, di 

mana kerangka membawa berbagai beban dan otot-otot mengubah 

konfigurasi untuk melakukannya. Struktur adaptif terdiri dari tiga 

komponen yang tidak terpisahkan selain beban membawa bagian 

yaitu sensor, prosesor dan aktuator. Struktur adaptif memiliki 

sejumlah persyaratan. Pertama, mudah digerakkan dan aktuasi harus 

hemat energy maka dari itu struktur yang sangat kaku tidak 

dianjurkan. Kedua, struktur yang dihasilkan harus memiliki 

integritas struktural pembawa beban. Struktur harus mudah 

digerakkan, mampu mengubah secara geometri tanpa mengubah 

keadaan tekanannya substansial. Dengan kata lain, struktur yang 

memiliki kedua determinasi statis dan determinasi kinematik optimal 

untuk aktuasi (Korkmaz, 2011). 

2. Transformable 

Transformable design ditandai dengan desain modular (mampu 

menambah atau menghapus unit atau komponen), struktur 
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transformable juga bisa membuka, menutup, berubah bentuk, atau 

berubah warna (Geoff, 2007) 

 

Gambar 2.16 Transformable flexibility 
Sumber : http://thewaywelive.wordpress.com 

 

Bangunan yang dibangun dengan cara transformable dapat 

diubah dengan mudah dan memenuhi tuntutan perubahan pengguna 

atau standar. Selain itu, transformabilitas memungkinkan pengguna 

mendaur ulang komponen bangunan (Galle dan De Temmerman, 

2013). Dua kunci konsep transformable building adalah generative 

dimensioning sistem dan design for disassembly, dengan tambahan 

terkait dengan perubahan daya tahan desain, fleksibilitas, 

manajemen bangunan, dan sosial budaya (Durmisevic, 2006) 

Kompatibilitas pada generative dimensioning system 

merupakan seperangkat aturan desain dari semua komponen 

bangunan. Sistem pembangunan dengan kompatibilitas 

menggunakan elemen yang dapat digunakan kembali, seperti Lego 

(mainan konstruksi). Yang penting diingat adalah bahwa 

komponen tidak rusak saaat dilakukan pembongkaran, penanganan, 

http://thewaywelive.wordpress.com/
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atau pengiriman. Oleh karena itu, 'ketahanan' yang dapat 

didefinisikan sebagai untuk komponen atau sistem potensial umur, 

memainkan peran penting. Fleksibilitas dapat diprioritaskan 

sebelum transformasbilitas. Bangunan versitile mengakomodasi 

perubahan tanpa perubahan fisik, seperti kemudahan aksesibilitas 

dan pencahayaan. Manajemen bangunan dilakukan melalui 

pemantauan pengguna yang membutuhkan lokasi stategis untuk 

menggunakan fasilitas yang tersedia secara efisien. Penyewa 

bangunan dapat mengantisipasi perubahan dan dapat 

mengusahakan penyelesaian. Dan hubungan dengan struktur sosial 

dari pengguna adalah pengapresiaian bangunan oleh masyarakat. 

2.8.2.2    Konvertibilitas 

Konvertibilitas adalah fleksibilitas ruang atau bangunan yang 

memungkinkan adanya perubahan tata atur pada satu ruang. Tata 

atur ruang berhubungan erat dengan perabot yang digunakan. Untuk 

dapat menerapkan fleksibilitas ini, perabot harus mudah untuk 

dipindahkan. 

 

 

Gambar 2.17 Perubahan tata atur perabot 
Sumber : http://www.farhamequipment.com 
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2.8.2.3    Versabilitas 

Versabilitas adalah fleksibilitas ruang atau bangunan yang 

dapat berubah fungsi atau bersifat multifungsi. Versabilitas dalam 

desain bangunan dapat dicapai dengan; movable dan universal 

(Geoff, 2007). 

3. Movable 

Movable flexibility design atau mobile architecture adalah 

bangunan fleksibel bergerak yang terdiri dari struktur relocatable 

atau repositionable atau bangunan mampu yang dirobohkan dan 

dipasang kembali di lokasi lain. Komponen penting dari mobile 

architecture adalah scalability (sebuah mobile architecture harus 

dapat dimanfaatkan dengan semua persyaratan pada skala besar dan 

kecil), secure, dan reliable. 

 

Gambar 2.18 Movable flexibility 
Sumber : http://thewaywelive.wordpress.com 

 

2.8.3   Bangunan Aksesibel 

AksesibiIitas adaIah kemudahan yang disediakan bagi 

penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam 

http://thewaywelive.wordpress.com/
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segala aspek kehidupan dan penghidupan. Asas aksesibiIitas, 

diantaranya adalah :32 

a. KeseIamatan, yaitu bangunan yang bersifat umum yang harus 

memperhatikan keselamatan bagi semua orang. 

b. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat 

atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. 

c. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan 

semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu 

lingkungan. 

d. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk 

dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang 

bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa 

membutuhkan bantuan orang lain. 

Dari penjabaran diatas merupakan persayratan-persyaratan 

dalam merancang bangunan yang di fungsikan sebagai fasilitas 

Pendidikan inklusif, karena mewadahi kebutuhan dari Anak-anak 

Berkebutuhan Khusus. Selain itu, standar aksesibel juga dapat 

meminimaIisir bahaya.

 
32 Program studi SAPPK ITB Arsitektur, ‘Manual Desain Bangunan Aksesibel’, Manual Desain 
Bangunan Aksesibel, 2006. 
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2.8.3.1    Standar Persyaratan Bangunan Aksesibel 

Tabel 2.13 Sarana Persyaratan Bangunan Aksesibel 
Sarana 

persyaratan 
Karakteristik Ilustrasi 

1. Pintu • Menggunakan material yang tidak mudah rusak dan memiliki 

tekstur yang dikhususkan untuk memfasilitasi ABK Tunanetra 

• Menggunakan system buka tutup engsel, bukan geser, namun 

mudah dibuka 

• Pintu keluar/masuk utama memiliki lebar bukaan minimal 90 

cm. dan pintu-pintu kurang penting memiliki lebar bukaan 

minimal 80 cm. 

• Plat tendang yang diletakkan di bagian bawah pintu diperlukan 

bagi pengguna kursi roda 

• Penggunaan pintu otomatis diutamakan yang peka terhadap 

bahaya kebakaran. 

 
 

 
Gambar 2.19 Ruang Bebas Pintu Posisi Berbelok 

Sumber : Buku Manual Desain Bangunan Aksesibel 
2. Ramp Ramp harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup, terutama 

pada bagian-bagian ramp yang memiliki ketinggian terhadap 

muka tanah sekitarnya dan bagian-bagian yang membahayakan 

Ramp harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (handrail) 

yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai. 

 
Gambar 2.20 Kemiringan Ramp 

Sumber : Buku Manual Desain Bangunan Aksesibel 
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3. Tangga Tangga yang merupakan penghubung sirkulasi antar lantai yang 

harus aman bagi anak-anak. Karakter hiperaktif anak autistik yang 

tidak dibarengi dengan standarisasi tangga yang baik dapat 

mengancam keselamatan mereka. Maka dari itu perlu 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

• Memiliki kemiringan tangga kurang dari 60 derajat 

• Harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) minimum 

pada salah satu sisi tangga. 

 
Gambar 2.21 Tipikal Tangga 

Sumber : Buku Manual Desain Bangunan Aksesibel 
4. Toilet • Standarisasi toilet untuk disabilitas sebenarnya hanya bagaimana 

pengguna kursi roda dan tongkat dapat mengakses toilet tersebut 

dengan baik. Maka berikut ini adalah hal-hal yang harus 

diperhatikan.  

• Harus dilengkapi dengan Singnage Disabilitas 

• Harus dilengkapi dengan handrail yang ketinggiannya 65-85 cm 

• Peletekan perabot toilet yang mudah digunakan oleh pengguna 

yang memiliki keterbatasan fisik dan bisa dijangkau oleh 

pengguna kursi roda. 

• Material penutup lantai tidak boleh bertekstur licin. 

• Penyediaan emergency light button pada tempat-tempat yang 

mudah dicapai seperti pada area pintu masuk untuk situasi 

seperti terjadinya listrik padam.  

Gambar 2.22 Ruang Gerak Dalam Toilet 
Sumber : Buku Manual Desain Bangunan Aksesibel 

Sumber : Analisa Penulis
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2.9    Studi Literatur 

Subbab ini mendeskripsikan tentang-tentang penelitian-penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan, 

yaitu: 

Tabel 2.14 Penelitian yang Pernah Dilakukan Terkait Judul 

No Penulis Judul Penelitian Fokus Bahasan 

1. Florentina Tamariska 
Wijaya, Ronald 
Hasudungan Irianto 
Sitindjak, Linggajaya 
Suryanata 

Implementasi Konsep 
“Harmony in Equality” 

pada Desain Interior 
Sekolah Inklusi Galuh 
Handayani Surabaya 

• Konsep Pengaturan 
Ruang Kelas Pengaturan 

2. Program Studi 
Arsitektur SAPPK 
ITB 

Manual Desain Bangunan 
Aksesibel 

• Prinsip Desain 
Bangunan Aksesibel 

3. Cinta, Arinta Sukma Fleksibilitas Ruang: 
Perancangan Sekolah 
Ramah Anak 

• Fleksibilitas Dalam 
Arsitektur 

4. Alliance, The Atlas Pendidikan Inklusif • Konsep Utama 
Pendidikan Inklusif 

5. Wahyudi, Wahyudi 
Kristiawati, Ratna 

Gambaran Sekolah Inklusif 
di Indonesia: Tinjauan 
Sekolah Menengah Pertama 

• Model-model 
Pendidikan Inklusif 

6. Rohadi, Raden 
Yulianti, Ian 

Uji Efektifitas Pencahayaan 
Ruang Kuliah 
Menggunakan Software 
Calculux Indoor 

• Uji Efektifitas 
Pencahayaan Ruang 
Kuliah Menggunakan 
Software Calculux 
Indoor 

7. Dwi Astuti 
Anggi 

Penerapan Warna Pada 
Ruang Interior Anak Autis. 

• Warna-warna yang 
cocok untuk anak autis. 

8. Dini Mustika 
Buana Putri 
 

Kajian Interior Pada 
Ruang Kelas PAUD Autis 
di Klinik 
Terapi Our Dreams 
Bandung 

• Kriteria warna 
• Kriteria pencahayaan 
• Kriteria ruang 
• Kriteria furniture 
• Kriteria tekstur dan pola 

9. Afnizar Sopa Model Penanganan Anak 
Berkebutuhan Khusus 
Pada Sekolah Inklusif Di 
Sdn 54 Kota Banda Aceh 

• Model-model 
pembelajaran ABK yang 
dapat diterapkan di 
sekolah inklusi 

Sumber : Penulis 
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2.10    Studi Preseden 

Studi preseden adalah belajar dari masa lalu mengenai bangunan yang 

ada dan mengambil pelajaran dari apa yang telah dilakukan oleh orang lain. 

Yang menjadi preseden pada penelitian ini adalah bangunan yang 

menerapkan prinsip arsitektur perilaku dan bangunan sekolah yang telah 

menerapkan Sekolah Inklusi. 
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2.10.1    Studi Preseden 

Tabel 2.15 Studi Preseden 

Kesimpulan Pembahasan Dokumentasi & Ilustrasi 

 
Gambar 2.23 The Choice School Thiruvalla 

Sumber : https://www.theplan.it/eng/award-2017-education/the-choice-school-thiruvalla-1 
 

Nama Bangunan : The Choice School Thiruvalla 

Lokasi :  Thiruvalla, India. 

Merupakan sekolah yang mengadvokasi dari “Pendidikan Inklusif” di India dengan cara menambahkan 

fasilitas yang menjadi tren baru di pendidikan internasional seperti, penggunaan area belajar untuk individu 

dan kelompok, area dalam maupun luar ruang menjadi ruang kelas, ruang kelas yang fleksibel & transparansi 

visual, dan desain bangunan hijau dengan merefleksikan gagasan “Belajar bisa dimana saja”. 

Pola jenjang Pendidikan yang ada di sekolah ini mengikuti pola “4-4-4”. Dalam pola ini 12 tahun dihabiskan 

di sekolah (4 tahun setara SD, 4 tahun setara SMP, dan 4 tahun setara SMA. Sehingga pada sekolah ini terdapat 

tiga jenjang yang setara dengan Sekolah dasar sampai Sekolah menengah. Dengan menjadikan 3 bagian blok 

bagian bangunan untuk setiap jenjang Pendidikan. 

Penerapan filososi filantropi pada sekolah ini diimplementasikan kedalam setiap fasilitas yang ada, seperti 

ruang kelas yang dapat mengekomodasi kebutuhan seluruh peserta didiknya dengan penambahan elemen audio 

visual. 

 

 

 
Gambar 2.24 Area Eksterior Sekolah 

Sumber : https://www.theplan.it/eng/award-2017-education/the-choice-school-thiruvalla-1 
 

 
Gambar 2.25 Area Interior Sekolah 

Sumber :  https://www.theplan.it/eng/award-2017-education/the-choice-school-thiruvalla-1 
 

 
Gambar 2.26 Area Interior Sekolah 

Sumber : https://www.theplan.it/eng/award-2017-education/the-choice-school-thiruvalla-1 
 
 

https://www.theplan.it/eng/award-2017-education/the-choice-school-thiruvalla-1
http://choice.dimeservers.co.uk/choice-school-kozhikode/
https://www.theplan.it/eng/award-2017-education/the-choice-school-thiruvalla-1
https://www.theplan.it/eng/award-2017-education/the-choice-school-thiruvalla-1
https://www.theplan.it/eng/award-2017-education/the-choice-school-thiruvalla-1
https://www.archdaily.com/945839/reconsidering-school-design-indoor-and-outdoor-learning-as-a-solution-for-a-healthy-future/5f3a2d51b35765d2c9000175-reconsidering-school-design-indoor-and-outdoor-learning-as-a-solution-for-a-healthy-future-image
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Fasilitas yang terdapat pada The Choice School, yaitu : 

1. Ruang asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kondisi peserta didik 

2. Ruang kelas setiap jenjang pendidikan dan guru beserta staff 

3. Ruang terapi 

4. Area olahraga 

5. Teater 

6. Kantin 

7. Perpustakaan 

8. Ruang ibadah 

 

Faktor yang mempengaruhi perilaku : 

- Ruang 

Susunan pola ruang yang terdapat pada sekolah ini menggunakan sistem linear dengan satu lapis ruang 

didalamnya, sehingga dapat memaksimalkan penggunaan cahaya dan penghawaan alami. 

- Ukuran dan bentuk 

Pada setiap jenjang pendidikan memiliki perbedaan pada ketingiian ruang kelas nya yakni pada jenjang setara 

SD memiliki ketingiian 3,5 m dan pada jenjang setara SMP dan SMA sebesar 4 m. hal ini bertujuan untuk 

menciptakan ruang gerak yang cukup untuk penghawaan alami. 

- Perabot dan penataannya 

Perabot yang terdapat disetiap jenjang pendidikannya menggunakan sistem modular karena sistem 

pembelajaran yang berkelompok. 

- Warna 

Penggunaan pada eksterior dan interior bangunan merupakan penggabungan antara warna natural seperti 

cokelat dan juga warna kontras pastel seperti merah muda, hijau muda, dll. Yang bertujuan untuk memberikan 

semangat dengan tidak mengganggu fokus dari setiap peserta didiknya. 

- Suara, penghawaan, dan pencahayaan 

Untuk pencahayaan dan penghawaan ada beberapa tempat menggunakan penghawaaan buatan dan alami, 

untuk pencahayaan dan penghawaan alami memanfaatkan double skin facade pada fasad bangunan dan juga 

penggunaan beranda yang cukup luas. Juga teradapat atrium di setiap blok jenjang pendidikannya yang 

bertujuan untukpencahayaan alami. 

- Sirkulasi pengguna 

 
Gambar 2.27 Area Interior Sekolah 

Sumber : https://www.theplan.it/eng/award-2017-education/the-choice-school-thiruvalla-1 
 

 
Gambar 2.28 Area Koridor Sekolah 

Sumber : https://www.theplan.it/eng/award-2017-education/the-choice-school-thiruvalla-1 
 

 
Gambar 2.29 Area Koridor Sekolah 

Sumber : https://www.theplan.it/eng/award-2017-education/the-choice-school-thiruvalla-1 
 

 
Gambar 2.30 Area Atrium 

 Sumber : https://www.theplan.it/eng/award-2017-education/the-choice-school-thiruvalla-1 
 

https://www.theplan.it/eng/award-2017-education/the-choice-school-thiruvalla-1
https://www.theplan.it/eng/award-2017-education/the-choice-school-thiruvalla-1
https://www.theplan.it/eng/award-2017-education/the-choice-school-thiruvalla-1
https://www.theplan.it/eng/award-2017-education/the-choice-school-thiruvalla-1
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Memiliki dua jenis akses yakni publik dan peserta didik, Terdapat ramp dan tangga untuk akses sirkulasi pada 

bangunan sekolah. 

 
Gambar 2.31 Sirkulasi The Choice School 

Sumber : https://www.theplan.it/eng/award-2017-education/the-choice-school-thiruvalla-1 
 

https://www.theplan.it/eng/award-2017-education/the-choice-school-thiruvalla-1
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Gambar 2.32 Special Education School 

Sumber :  https://www.archdaily.com/905999/special-education-school-architectural-design-and-research-institute-of-scut-taozhi-
studio 

Nama Bangunan : Special Education School 

Lokasi :  Heyuan, China. 

Merupakan sekolah inklusi dengan dua jenjang Pendidikan yakni setara PAUD 3 tahun pendidikan dan SD 6 

tahun pendidikan, Karena peserta yang membutuhkan pendidikan khusus merasa berbeda dari anak-anak lain 

dan kurang percaya diri, mereka mengalami kesulitan dalam komunikasi normal dengan orang lain, yang 

menyebabkan kompleks rendah diri. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan kemampuan 

komunikasi normal siswa untuk perkembangan fisik dan mentalnya. Dengan cara menerapkan konsep desain 

“Desa di dalam desa” dikarenakan lokasi sekolah tersebut berada pada area permukiman yang cukup padat 

sehingga membawa nuansa permukiman disekitarnya kedalam bangunan sekolah tersebut, dengan cara : 

1. Mengadaptasi pola bentuk bangunan dengan lingkungan sekitar 

2. Mengadaptasi pola bukaan dengan lingkungan sekitar 

3. Mengadaptasi blok bangunan sekolah dengan lingkungan sekitar 

4. Serta mengadaptasi pola sirkulasi horizontal dan vertikal dengan lingkungan sekitar 

 

Fasilitas yang terdapat pada Special Education School, yaitu : 

1. Ruang asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kondisi peserta didik 

2. Ruang kelas setiap jenjang pendidikan dan guru beserta staff 

3. Ruang terapi 

4. Area olahraga 

 

 
Gambar 2.33 Ekterior Special Education School 

Sumber :  https://www.archdaily.com/905999/special-education-school-architectural-design-and-
research-institute-of-scut-taozhi-studio 

 

 
Gambar 2.34 Area Outdoor 

Sumber :  https://www.archdaily.com/905999/special-education-school-architectural-design-and-
research-institute-of-scut-taozhi-studio 

 

 
Gambar 2.35 Akses Sirkulasi Horizontal 

Sumber :  https://www.archdaily.com/905999/special-education-school-architectural-design-and-
research-institute-of-scut-taozhi-studio 

 

https://www.archdaily.com/905999/special-education-school-architectural-design-and-research-institute-of-scut-taozhi-studio
https://www.archdaily.com/905999/special-education-school-architectural-design-and-research-institute-of-scut-taozhi-studio
https://www.archdaily.com/905999/special-education-school-architectural-design-and-research-institute-of-scut-taozhi-studio
https://www.archdaily.com/905999/special-education-school-architectural-design-and-research-institute-of-scut-taozhi-studio
https://www.archdaily.com/905999/special-education-school-architectural-design-and-research-institute-of-scut-taozhi-studio
https://www.archdaily.com/905999/special-education-school-architectural-design-and-research-institute-of-scut-taozhi-studio
https://www.archdaily.com/905999/special-education-school-architectural-design-and-research-institute-of-scut-taozhi-studio
https://www.archdaily.com/905999/special-education-school-architectural-design-and-research-institute-of-scut-taozhi-studio
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5. Teater 

6. Kantin 

7. Perpustakaan 

 

Faktor yang mempengaruhi perilaku : 

- Ruang 

Susunan pola ruang yang terdapat pada sekolah ini menggunakan sistem linear dengan dua lapis ruang dan 

memiliki koridor disetiap bangunannya. 

- Ukuran dan bentuk 

Untuk besaran ruang belajar disetiap bangunan pendidikan memiliki ketinggian plafond 3,5 – 4 m sehingga 

dapat meminimalisir penggunaan AC  

- Perabot dan penataannya 

Menggunakan perabot bersifat modular pada ruang kelas 

- Warna 

Pada interior penggunaan warna memadukan antara warna putih dan cokelat yang memberikan kesan 

tenang pada ruang tersebut 

- Suara, penghawaan, dan pencahayaan 

Massa bangunan cukup massif dengan bukaan yang cukup dan penambahan atap skylight pada lantai 

teratas sehingga untuk pencahayaan alami dapat masuk kedalam bangunan, lalu besaran ruang yang cukup 

besar sehingga bisa meminimalisir pengunaan penghawaan buatan 

- Sirkulasi pengguna 

Untuk sirkulasi vertikal pada bangunan ini memanfaatkan akses ramp yang dibentuk melingkar dengan 

penambahan aksen vegetasi disekitar ramp memberikan kesan sejuk, lalu pada sirkulasi horizontal 

memanfaatkan jembatan untuk akses antar bangunan. 

 

 
Gambar 2.36 Akses Sirkulasi Vertikal 

Sumber :  https://www.archdaily.com/905999/special-education-school-architectural-design-and-
research-institute-of-scut-taozhi-studio 

 

 
Gambar 2.37 Interior Ruang Belajar 

Sumber :  https://www.archdaily.com/905999/special-education-school-architectural-design-and-
research-institute-of-scut-taozhi-studio 

 

 
Gambar 2.38 Special Education School 

Sumber :  https://www.archdaily.com/905999/special-education-school-architectural-design-and-
research-institute-of-scut-taozhi-studio 

https://www.archdaily.com/905999/special-education-school-architectural-design-and-research-institute-of-scut-taozhi-studio
https://www.archdaily.com/905999/special-education-school-architectural-design-and-research-institute-of-scut-taozhi-studio
https://www.archdaily.com/905999/special-education-school-architectural-design-and-research-institute-of-scut-taozhi-studio
https://www.archdaily.com/905999/special-education-school-architectural-design-and-research-institute-of-scut-taozhi-studio
https://www.archdaily.com/905999/special-education-school-architectural-design-and-research-institute-of-scut-taozhi-studio
https://www.archdaily.com/905999/special-education-school-architectural-design-and-research-institute-of-scut-taozhi-studio
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Gambar 2.39 Sekolah Inklusi Galuh Handayani 

Sumber : Dokumentasi Literatur 

 

Nama Bangunan  : Sekolah Inklusi Galuh Handayani 

Lokasi                  : Jl. Manyar Sambongan No.87-89, Kertajaya, Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60282 

Sekolah Inklusi ini telah berdiri sejak 1995 dengan bangunan yang di rencanakan sejak awal pembangunan 

sebagai sekolah inklusi. Sekolah ini memiliki 34 orang tenaga pendidik dengan jumlah peserta didik sebanyak 

175 anak dengan jumlah anak berkebutuhan khusus sebanyak 100 anak diantaranya slow learner, autistic, 

retardasi mental, ADHD/hiperaktif, Down Syndrom, Cerebral Palsy, Disleksia, dan Tunarungu. 

- Aktivitas ABK dan ATBK 

 

 

Faktor yang mempengaruhi perilaku : 

- Ruang 

Susunan ruang yang ada pada sekolah inklusi ini menyesuaikan berdasarkan fungsi ruang nya masing-masing 

seperti fungsi pembelajaran, area guru dan staff, area privat, dan area publik. (pada gambar 2.33 dan 2.34) 

- Ukuran dan Bentuk 

 
Gambar 2.40 Denah Lantai 1 Sekolah inklusi Galuh Handayani 

Sumber : Ilustrasi Penulis 
 

 
 Gambar 2.41 Denah Lantai 2 Sekolah inklusi Galuh Handayani 

Sumber : Ilustrasi Penulis 
 

 
Gambar 2.42 Ruang Kelas 

Sumber : Dokumentasi Literatur 
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Untuk ukuran dan bentuk ruangan khususnya pada kelas sekolah inklusi ini sudah cukup untuk menampung 

24 dalam satu kelas dengan ketinggian lantai dan plafon mencapai 3 meter. (pada gambar 2.36) 

- Perabot dan penataannya 

Penggunaan perabot yang mudah dipindahkan ketika ada perubahan metode pembelajaran pada ruang kelas. 

Juga penggunaan perabot yang tidak memiliki sudut-sudut yang tajam. (pada gambar 2.36) 

- Warna 

Warna pada sekolah galuh handayani tersendiri pada bagian eksterior menggunakan perpaduan antara abu-abu 

dan putih yang bertujuan untuk tidak terlalu kontras pada lingkungan sekitarnya, karena lokasi sekolah ini 

merupakan berada di area permukiman warga.  

pada interior sekolah penggunaan warna seperti pada ruang kelas penggunaan warna pastel yang bertujuan 

untuk memberikan kesan nyaman dan dapat mengingkatkan fokus, lalu warna hangat pada area terapi yang 

bertujuan untuk memberikan tenang pada peserta didik. (pada gambar 2.35 dan 2.37) 

- Suara, penghawaan, dan pencahayaan 

Belum adanya terkait dengan penanganan akustik ruang pada ruang-ruang sekolah ini, dikarenakan tiap ruang 

telah kedap udara oleh penggunaan penghawaan buatan pada sekolah ini dan juga terdapat ruang yang minim 

terkena Cahaya matahari, oleh karena itu kebanayak ruang-ruang pada sekolah ini menggunakan pencahayaan 

buatan. 

- Sirkulasi Pengguna Sekolah 

sekolah ini merupakan sekolah berjenjang yang di fasilitas hanya satu bangunan, untuk zonasi fasilitas sekolah 

ini di bedakan berdasarkan fungsi ruang-ruang tersebut sehingga sirkulasi antara peserta didik, orang tua, guru, 

dan staff dapat berjalan dengan lancar. Penggunaan akses ramp dan handrail ini dapat mempermudah peserta 

didik dalam berjalan. (pada gambar 2.38 dan 2.39) 

 
Gambar 2.43 Ruang Terapi 

Sumber : Dokumentasi Literatur 
 

 
Gambar 2.44 Ruang Terapi 

Sumber : Dokumentasi Literatur 
 

 
Gambar 2.45 Denah Sirkulasi Lantai 1 Sekolah Inklusi Galuh Handayani 

Sumber : Ilustrasi Penulis 
 

 
Gambar 2.46 Denah Sirkulasi Lantai 2 Sekolah Inklusi Galuh Handayani 

Sumber : Ilustrasi Penulis 
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Gambar 2.47 Ed Roberts Campus 

Sumber :  https://www.archdaily.com/122507/ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects/5013ce2828ba0d3963001172-ed-
roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects-photo 

 
Nama Bangunan : Ed Roberts Campus 

Lokasi :  Berkeley BART Station, Berkeley, CA 94704, USA. 

Ed Roberts Campus dibangun untuk memperingati jasa seorang penggagas dan pejuang hak para penyandang 

disabilitas internasional yakni Ed Roberts. Ed Roberts merupakan pendiri dari Berkeley's Center for 

Independent Living (CIL) yang dibangun tahun 1972 di Berkeley, USA dan merupakan organisasi pertama di 

dunia yang dikelola oleh dan untuk para penyandang disabilitas. Setelah kepergian Roberts pada tahun 1995, 

CIL dan 6 organisasi mandiri dan pejuang hak-hak sipil lain, saling bergabung untuk membuat sebuah tempat 

yang sangat aksesibel dimana para penyandang disabilitas dapat mengakses banyak servis dan kegiatan seperti 

pelatihan kejuruan, pendidikan, tempat tinggal dan juga kegiatan kesehatan serta olahraga. 

Dirancang oleh Leddy Majnum Stacy Arsiiek dan terletak di BART Station Ashby , fasilitas pada lahan seluas 

85.000 m2 mewujudkan prinsip-prinsip Desain Universal yakni sebuah perancangan lingkungan yang 

berusaha untuk sama-sama mempermudah dan intuitif untuk dapat digunakan oleh pengguna dari segala 

kebutuhan. Desain lebih jauh melebihi persyaratan aksesibilitas dari merika Disabilities of Act. Di tengah 

bangunan terdapat sebuah ramp berbentnk heliks monumental menuju ke lantai dua, menjadi dan ditempatkan 

di belakang fasad kaca depan bangunan, serta menghadap pintu masuk plaza utama. Elemen Desain Universal 

lainnya termasuk koridor dengan lebar 2,2 m untuk memfasilitasi sesuatu yang menarik penggunaan kursi roda 

 

 
Gambar 2.48 Desain Sun Shade pada Eksterior Bangunan 

  Sumber :  https://www.archdaily.com/122507/ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-
architects/5013ce2828ba0d3963001172-ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects-photo 

 

 
Gambar 2.49 Desain Ramp dan Hand Railing 

  Sumber :  https://www.archdaily.com/122507/ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-
architects/5013ce2828ba0d3963001172-ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects-photo 

 

 
Gambar 2.50 Desain Skylight dan Lobby 

  Sumber :  https://www.archdaily.com/122507/ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-
architects/5013ce2828ba0d3963001172-ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects-photo 

 

https://www.archdaily.com/122507/ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects/5013ce2828ba0d3963001172-ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects-photo
https://www.archdaily.com/122507/ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects/5013ce2828ba0d3963001172-ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects-photo
https://www.archdaily.com/122507/ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects/5013ce2828ba0d3963001172-ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects-photo
https://www.archdaily.com/122507/ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects/5013ce2828ba0d3963001172-ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects-photo
https://www.archdaily.com/122507/ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects/5013ce2828ba0d3963001172-ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects-photo
https://www.archdaily.com/122507/ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects/5013ce2828ba0d3963001172-ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects-photo
https://www.archdaily.com/122507/ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects/5013ce2828ba0d3963001172-ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects-photo
https://www.archdaily.com/122507/ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects/5013ce2828ba0d3963001172-ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects-photo
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Sumber : Analisa Penulis 

pintu otomatis dan hands-free kontrol sistem bangunan, toilet yang memenuhi berbagai kebutuhan, lift besar 

dengan kontrol tombol khusus untuk pengendara kursi roda dan navigasi yang mudah dengan sistem 

wayfinding, dibantu oleh landmark akustik.  

Faktor yang mempengaruhi perilaku : 

- Ruang 

Penataan ruang pada bangunan ini memiliki pola linear 

- Ukuran dan bentuk 

Bangunan ini memiliki jumlah lantai 2 dengan akses sirkulasi vertikal tangga, ramp, dan lift 

- Perabot dan penataannya 

Penggunaan perabot dengan sudut yang tidak tajam 

- Warna 

kontras tinggi pada interior dan lantai bertekstur serta berwarna yang dipadukan dengan warna natural kayu 

seperti cokelat. 

- Suara, Penghawaan, dan Pencahayaan 

Untuk pengaturan ruang pada bangunan ini memanfaatkan udara dan cahaya alami sebagai pengganti energi 

buatan pada siang hari dengan pengaturan Sun Shade pada bukaan bangunan dan Skylight pada area sirkulasi 

dan lobby. 

 

 
Gambar 2.51 Sirkulasi Udara, Cahaya, dan Pengguna 

Sumber :  https://www.archdaily.com/122507/ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-
architects/5013ce2828ba0d3963001172-ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects-photo 

https://www.archdaily.com/122507/ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects/5013ce2828ba0d3963001172-ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects-photo
https://www.archdaily.com/122507/ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects/5013ce2828ba0d3963001172-ed-roberts-campus-leddy-maytum-stacy-architects-photo
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2.10.2    Kesimpulan Hasil Studi Preseden 

Tabel 2.16 Kesimpulan Hasil Studi Preseden 

No. Objek Universal Design Kelebihan Kekurangan 
1. The Choice School 

Thiruvalla 
Pada sekolah ini menerapkan prinsip dari Universal Design yakni 

“Ruang fleksibel” yang diwujudkan kedalam ruang kelas yang 

berfungsi sebagai area belajar dan area terapi. hal ini dapat dilihat 

dari elemen perilaku seperti pengunaan : 

1. warna ruang yakni perpaduan antara warna hangat cokelat dan 

warna pastel kontras yang bertujuan untuk meningkatkan daya 

fokus peserta didik. 

2. Penggunaan dinding yang transparan dengan tambahan kisi yang 

bertujuan untuk mendapatkan ruang yang tidak terlihat kecil 

sehingga peserta didik tidak merasakan tekanan pada ruang 

tersebut. 

3. Mengakomodir seluruh kebutuhan mendasar dari setiap peserta 

didiknya didalam kelas seperti menambahkan fasilitas audio 

visual dalam proses belajar mengajar. 

1. Pemanfaatan pengahwaan buatan yang 

minim serta penggunaan pencahayaan 

alami yang maksimal pada bangunan ini 

dikarenakan terdapat atrium disetiap 

jenjang Pendidikan, overhang atap yang 

cukup lebar serta memaksimalkan bukaan 

yang terdapat dalam bangunan dengan 

tambahan double skin layer yang berupa 

kisi dengan pola kearifan local setempat. 

2. Fasilitas penunjang kegiatan belajar dan 

terapi yang lengkap seperti area asesmen, 

area olahraga, dan area terapi 

3. Memanfaatkan area terbuka sebagai 

tempat untuk belajar dan terapi.  

 

1. Memiliki ketinggan ruang yang cukup 

tinggi sehingga berpengaruh terhadap 

Panjangnya akses sirkulasi vertikal yang 

semakin jauh.  

 

2. Special Education 
School China 

pada sekolah ini menerapkan prinsip dari Unievrsal Design yakni 

“Ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan” dengan 

mengimplementasikan visual bangunan yang mengadaptasi dari pola 

bentuk bangunan disekitarnya sehingga dapat mengarahkan persepsi 

pengguna agar menjadi lebih nyaman, diantaranya : 

1. Mengadaptasi pola bentuk bangunan dengan lingkungan sekitar 

2. Mengadaptasi pola bukaan dengan lingkungan sekitar 

3. Mengadaptasi blok bangunan sekolah dengan lingkungan sekitar 

4. Serta mengadaptasi pola sirkulasi horizontal dan vertikal dengan 

lingkungan sekitar 

1. Akses sirkulasi horizontal dan vertikal 

yang menarik dan baik untuk seluruh 

pengguna sekolah 

2. Mengatasi kesulitan beradaptasi bagi 

peserta didiknya dengan mengadaptasi 

unsur visual dari lingkungan sekitar agar 

menajdi lebih nyaman. 

3. Besaran ruang yang cukup besar sehingga 

dapat memaksimalkan pencahayaan dan 

meminimalisir penghawaan buatan 

1. dikarenakan berada pada lokasi beriklim 

subtropis dengan penggunaan 

overstack/overhang yang minim sehingga 

Ketika diimplementasikan pada lokasi 

beriklim tropis tidak bisa, perlu 

penambahan overstack/overhang. 
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3. Sekolah Inklusi 
Galuh Handayani 

Pada sekolah ini ada beberapa prinsip ada beberapa prinsip Universal 

Design “Desain yang sederhana dan mudah digunakan” yang 

diterapkan, diantara nya : 

1. Penggunaan warna yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik 

disetiap ruangnya seperti pengunaan warna pastel pada ruang 

kelas yang bertujuan untuk mengingkatkan focus, serta pada 

ruang terapi menggunakan warna hangat seperti cokelat yang 

bertujuan untuk memberikan kesan tenang pada peserta didik. 

2. Akses sirkulasi yang mudah dilalui oleh setiap pengguna 

sekolah karena terdapat Guiding Block dan ramp untuk sirkulasi 

vertikal. 

1. Pemanfaatan ruang disetiap jenjang 

tertata secara rapih sehingga dalam satu 

bangunan dapat mengakomodir sekolah 

inklusi berjenjang dari SD sampai dengan 

SMA dan setara D1. 

1. Dikarenakan ruang yang banyak dalam 

satu bangunan sehingga terdapat ruang 

yang tidak dapat terkena sinar matahari 

dan angin, sehingga penggunaan 

penghawaan dan pencahayaan buatan 

sangat berperan penting dalam bangunan 

tersebut. 

4. Ed Roberts 
Campus 

Pada sekolah ini ada beberapa prinsip ada beberapa prinsip Universal 

Design “Dapat digunakan oleh setiap orang” yang diterapkan, 

diantara nya : 

1. Penggunaan akses sirkulasi dengan penambahan Hand Railing 

pada ramp, ruang kelas, lift, dan area koridor 

2. kontrol tombol khusus untuk pengendara kursi roda dan navigasi 

yang mudah dengan sistem wayfinding, dibantu oleh landmark 

akustik 

1. Akses sirkulasi horizontal dan vertikal 

yang menarik dan baik untuk seluruh 

pengguna sekolah 

2. Besaran ruang yang cukup besar sehingga 

dapat memaksimalkan pencahayaan dan 

meminimalisir penghawaan buatan 

3. Pengaturan cahaya dan penghawaan alami 

yang optimal pada bangunan ini 

 

1. Pengguanan material kaca yang masif yang 

memerlukan pengaturan tambahan seperti 

penambahan Double skin layer pada fasad 

bangunan. 

Sumber : Analisa Penulis 

 

  



65 
 

2.11    Arsitektur Untuk Anak Berkebutuhan Khusus 

Demi mewujudkan perancangan sekolah inklusi dengan optimal 

berdasarkan dari kebutuhan, karakteristik, dan faktor yang mempengaruhi 

perilaku seluruh peserta didik, maka pendekatan Universal Design ini dapat 

mewadahi seluruh kebutuhan dan kegiatan peserta didik yang ada pada 

sekolah inklusi ini dengan menambahkan beberapa prinsip desain tambahan 

seperti Fleksibitas Ruang dan Bangunan Aksesibel. Berikut beberapa 

prinsip yang akan direncanakan pada perancangan sekolah inklusi, yaitu : 

2.11.1    Universal Design 

Berikut diantaranya adalah : 

1) Desain bangunan dapat mudah diakses bagi seluruh 

pengguna 

Bangunan harus dapat memberikan fasilitas kemungkinan 

yuang sama bagi semua pengguna bangunan untuk dapat 

bergerak dengan mudah dan aman untuk mengakses semua 

ruang. 

2) Desain bangunan dapat mudah dipahami dan digunakan oleh 

seluruh pengguna 

Bangunan harus mudah dimengerti bagi semua orang, 

penerapan poin ini dapat diterapkan pada peletakkan 

entrance yang mudah untuk ditemukan dan digunakan. 

3) Desain bangunan yang dapat meminimalisir penggunan 

energi dari setiap pengguna 
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Bangunan seharusnya di desain untuk dapat digunakan 

semua pengguna. Dalam proses mendesain seharusnya tidak 

langsung memillih solusi desain yang menuntut mobilitas, 

kekuatan, ukuran dan dapat berjalan dan bergerak cepat 

namun juga efisien dan tidak melelahkan. 

2.11.2    Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku 

Berikut diantarnya adalah : 

Tabel 2.17 Karakteristik ABK Untuk Pembentukan Ruang 

A
B

K
 Pencahayaan Warna Tekstur Suara Sirkulasi 

T
un

an
et

ra
 

Pencahayaan 
cukup 

terang untuk 
membantu sisa 

penglihatan 

Warna kontras 
lebih 

mudah diterima 

Pengolahan 
tekstur 

membantu 
indra 

peraba 
mengenali 

objek 

Ketenangan 
ruang 

membantu 
indra 

pendengara
n 

menerima 
informasi 
dengan 

baik 

Perlu bantuan 
hand 

rail, guiding 
block 

maupun 
informasi 

sign dalam 
bentuk 

timbul/braile 

T
un

ar
un

gu
 Pencahayaan 

cukup 
terang untuk 
kebutuhan 

informasinya 

Warna 
terang/kontras 

lebih 
mudah diterima 

dan 
diingat 

Tidak 
terlalu 

bermasalah 
dengan 

pengolahan 
tekstur 

Tidak 
terlalu 

bermasalah 
dengan 

kebisingan 

Penggunaan 
sign 

yang jelas 
sebagai 
petunjuk 

peruangan 

T
un

ad
ak

sa
 

Pencahayaan 
alami 

baik untuk terapi 

Tidak terlalu 
bermasalah 

dengan 
warna kontras 

maupun lembut 

Tekstur 
pada lantai 
tidak boleh 

licin 

Beberapa 
anak 

sensitif 
dengan 

suara bising 

Sirkulasi luas 
serta 

menjamin 
keselamatan 

dan 
kemudahan 

penuh 
(ramp, hand 

rail, 
guiding block) 

T
un

ag
ra

hi
t

a 

Pencahayaan 
alami 

baik untuk terapi 
tetapi sebaiknya 

tidak silau 

Warna warna 
hangat 

dan lembut dan 
memberi kesan 

tenang 

Tekstur 
pada lantai 
tidak boleh 

licin 

Perlu 
ruangan 

yang 
tenang dan 
jauh dari 

kebisingan 

Sirkulasi ruang 
yang sederhana 

dan mudah 
dihafal 

serta bantuan 
signage 

Sumber : Analisa Penulis 
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2.11.3    Fleksibilitas Ruang 

Penerapan Kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu juga 

dengan cara memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh setiap 

kegiatan baik dalam pembelajaran dan juga terapi yang diterapkan 

oleh sekolah inklusi ini demi membantu menyukseskan 

penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan menerapkan prinsip 

dari fleksibilitas ruang. Berikut adalah beberapa kegiatan belajar 

mengajar yang digagas berdasarkan kurikulum pendidikan 

inklusif, yaitu : 

• Duduk diskusi dengan saling berhadapan 

• Pembelajaran kooperatif dan berkelompok 

• Pembelajaran dengan dongeng 

• Pembelajaran dengan minigames 

2.11.4    Bangunan Aksesibel 

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi 

penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam 

segala aspek kehidupan dan penghidupan seperti, Pintu, Ramp, 

Tangga, dan Toilet. Asas aksesibilitas, diantaranya adalah : 

- Keselamatan, yaitu bangunan yang bersifat umum yang 

harus memperhatikan keselamatan bagi semua pengguna. 
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- Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua 

tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu 

lingkungan. 

- Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan 

semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam 

suatu lingkungan. 

- Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk 

dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang 

bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa 

membutuhkan bantuan orang lain. 



 
 

 

BAB III 

MEDOTE PERANCANGAN 

3.1    Ide Perancangan 

Berikut ini adalah ide/gagasan perancangan yang ingin penulis 

wujudkan melalui penulisan dan perancangan bangunan Pendidikan Inklusi 

untuk peserta didik reguler dan berkebutuhan khusus di Kabupaten 

Pringsewu, sebagai judul tugas akhir : 

a) Mewujudkan perancangan bangunan Pendidikan Inklusif SD, SMP, 

dan SMA yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik reguler 

dan berkebutuhan khusus dengan mengadaptasi pendekatan 

Universal Design. 

b) Mewujudkan perancangan ruang-ruang yang terdapat pada fasilitas 

tiap jenjang Pendidikan Inklusif yang dapat meningkatkan percaya 

diri bagi peserta didik reguler dan berkebutuhan khusus dengan 

memperhatikan dari prinsip dari Universal Design dan prinsip dari 

Sekolah Inklusi. 

3.2    Pendekatan Perancangan 

Sekolah Inklusi Merupakan Fasilitas Bangunan Pendukung Pendidikan 

inklusif dimana fasilitas tersebut mewadahi segala kebutuhan peserta didik 

baik regular dan anak berkebutuhan khusus (ABK), seperti kegiatan belajar 
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mengajar, kegiatan intra dan ekstrakurikuler, kegiatan minat dan bakat, juga 

kebutuhan khusus bagi ABK seperti fasilitas assessment, dan fasilitas terapi. 

Sehingga, penggabungan antara kebutuhan peserta didik regular dan anak 

berkebutuhan khusus (ABK) perlu di perhatikan demi mewujudkan fasilitas 

Pendidikan inklusif yang efektif dan efisien. Hal ini penulis berfikir dengan 

melakukan pendekatan pada sekolah inklusi ini dengan prinsip dari Universal 

Design dan prinsip pendekatan desain penunjang terwujudnya Sekolah 

Inklusi yang tepat yakni fleksibilitas ruang dan bangunan aksesibel. Hal ini 

merupakan pendekatan yang tepat karena dapat menghubungkan atau 

mengiris kegiatan dan kebutuhan yang sedikit berbeda menjadi satu kesatuan 

fasilitas yang utuh pada sekolah inklusi tersebut. 
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Gambar 3.1 Bagan Pendekatan Perancangan 

Sumber : Ilustrasi Penulis 
 

Selanjutnya, output bangunan yang diinginkan oleh penulis ialah 

bangunan dengan suasana tanpa ada nya kesenjangan baik sosial dan 

pembelajaran antara sesama peserta didik dan tenaga pengajar. Upaya yang 

dilakukan demi mewujudkan hal tersebut dengan menciptakan ruang pada 

fasilitas sekolah berdasarkan standar kebutuhan peserta didik regular dan 

segala kebutuhan khusus bagi peserta didik ABK. Juga mewujudkan 

lingkungan yang tepat bagi seluruh pengguna fasilitas Pendidikan tersebut 
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dengan upaya berdasarkan Universal Design. Selain itu, faktor-faktor lain 

seperti ruang, ukuran, bentuk, perabot, warna, suara, temperature dan 

pencahayaan dapat mempengaruhi perilaku, dengan studi yang harus dilalui 

untuk menciptakan ruang yang dapat memasukan segala kebutuhan bagi 

seluruh peserta didiknya (dengan mempelajari siapa saja pengguananya, apa 

saja kebutuhan dan kegiatannya, dll). 

 

Gambar 3.2 Penerapan Beberapa Standar Konsep Sekolah Inklusi 
Sumber : Ilustrasi Penulis 

 

Lalu pada perencanaan sekolah inklusi ini akan mengimplementasikan 

beberapa konsep desain yang bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang 

tepat dan efisien sebagai mana mestinya bagi seluruh pengguna sekolah 

inklusi secara mikro seperti fasilitas yang terdapat pada ruang-ruang yang ada 

pada bangunan dan manfaat terhadap lingkungan disekitarnya secara makro 

seperti fasilitas penunjang untuk peserta didik yang mampu meningkatkan 

kesuksesan perwujudan sekolah inklusi ini baik manfaat bagi peserta didik itu 

sendiri maupun masyarakat disekitar fasilitas pendidikan tersebut. 
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3.3    Titik Berat Perancangan 

Merancang elemen-elemen pembentuk ruang yang dapat diterapkan 

untuk membantu proses belajar pada peserta didik reguler dan berkebutuhan 

khusus berdasarkan kebutuhan dari setiap peserta didik yang bertujuan untuk 

mewujudkan fasilitas Pendidikan Inklusi tanpa adanya kesenjangan social 

dan dapat meningkatkan kepercayaan diri dari peserta didik berkebutuhan 

khusus, yaitu dalam hal : 

a) Ruang 

b) Ukuran dan bentuk 

c) Perabot dan penataanya 

d) Warna 

e) Suara, temperatur, dan pencahayaan 

f) Elemen pembentuk lantai dan atap 

g) Akustik ruang 

 

3.4    Sumber Data 

Menurut Sari dalam Usman dan Akbra (2006), sumber data penelitian 

meliputi : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung 

oleh peneliti, tanpa perantara. Dalam hal ini, penulis mendapatkan data 

melalui wawancara, observasi lapangan dan yang lainnya yang 

dilakukan sendiri oleh penulis. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung atau 

diperoleh dari pihak lain. Data ini dapat diperoleh dari buku, majalah, 

artikel, dan sebagainya, yang berfungsi untuk melengkapi dan 

mendukung data primer. 

Adapun data yang dicari adalah sebagai berikut : 

a. Kajian tentang Sekolah Inklusi 

b. Kajian karakteristik pengguna 

c. Kajian tentang Universal Design 

d. Kajian tentang bangunan aksesibel 

e. Kajian tentang faktor yang mempengaruhi perilaku 

 

3.5    Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.5.1    Wawancara 

Wawancara dilakukan melalui sesi Tanya jawab sepihak 

dengan menggunakan daftar pertanyaan, dan merupakan cara 

memperoleh data yang bersifat secara langsung. Pada penelitian ini, 

wawancara dilakukan kepada kepala sekolah. 



75 
 

3.5.2    Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang 

berasal dari kegiatan kepustakaan seperti membaca buku, jurnal, 

majalah, hasil dari penelitian yang terdahulu, dan sebagainya 

dimana berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

3.5.3    Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini merupakan pendukung dalam proses 

penyusunan laporan ini. Diawali dengan menghimpun, memilih-

milih dan mengkategorikan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Kemudian menerangkan, menafsirkan dan mencatat serta 

menghubungkan dengan fenomena yang lain dengan tujuan untuk 

memperkuat status data. 

 

3.6    Metode Pengolahan Data 

Sub-bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh 

penulis setelah mendapatkan isu permasalahan yang akan diintegrasikan 

dengan pendekatan Universal Design : 

3.6.1    Analisis 

Menurut KBBI, analisis adalah penguraian suatu pokok atas 

berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan 
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antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman 

arti keseluruhan, Analisa terdiri dari :33 

1. Analisis Fisik 

a. Analisis tapak 

Analisis tapak yang bertujuan untuk mengetahui hal-

hal yang penting pada tapak. Selain itu berfungsi untuk 

mengetahui kelebihan atau potensi pada tapak, sehingga 

dapat menjadi data penunjang dalam perancangan. Ada 

beberapa poin penting dalam analisis tapak, yakni : 

- Analsis dimensi 

- Analisis Peraturan Daerah 

- Analisis Potensi 

- Analisis Klimatologi 

▪ Iklim 

▪ Orientasi Matahari 

▪ Angin 

- Analisis Topografi 

- Analisis Aksesbilitas 

- Analisis Sirkulasi 

- Analisis Arah Pandang 

- Analisis Vegetasi 

- Analisis Utilitas Kota 

 
33 Muhammad Ratodi, ‘Metode Perancangan Arsitektur’, Nulisbuku.Com, 2017, 159. 
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- Analisis Kebisingan 

b. Analisis Teknologi Bangunan 

• Rekayasa Teknik dan Konstruksi 

terdapat lima jenis sistem struktur yang sering 

digunakan hingga saat ini, yakni : 

- Sistem struktur bentuk aktif 

- Sistem struktur vektor aktif 

- Sistem struktur blok aktif 

- Sistem struktur permukaan aktif 

- Sistem struktur vertikal 

• Analsis Sistem Utilitas Bangunan 

Yang termasuk dalam analisis sistem utilitas 

bangunan, diantaranya adalah : 

- Jaringan air bersih dan kotor 

- Jaringan listrik dan penerangan 

- Jaringan penyegar udara 

- Jaringan sampah 

- Jaringan pemadam kebakaran 

- Jaringan penangkal petir 

- Jaringan keamanan 

2. Analisis Non Fisik 

a. Analisis Fungsi dan Kegiatan 

- Jenis kegiatan 

- Pelaku kegiatan 
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- Sifat kegiatan 

- Syarat kegiatan 

- Standar kegiatan 

3. Analisis Kawasan dan Wilayah 

Dalam melakukan analisis kawasan, maka komponen-komponen 

berikut menjadi aspek penting dalam perencanaan, yakni : 

a. Perkembangan sosial penduduk 

b. Daya dukung fisik dan lingkungan 

c. Daya dukung prasarana dan fasilitas lingkungan 

d. Analisis sistem utilitas Kawasan 

- Jaringan air bersih dan kotor 

- Jaringan listrik 

- Jaringan sampah 

- Jaringan pemadam kebakaran 

3.6.2    Konsep Perancangan 

Tahap selanjutnya yaitu merumuskan gagasan berupa 

penyelesaian isu permasalahan yang dikomparasikan dengan hasil 

analisa serta pendekatan perancangan. Perumusan gagasan ini tentu saja 

dalam bidang desain dan dalam ruang lingkup arsitektural dengan 

memperhatikan konsep-konsep pendukung lainnya, berikut ini adalah 

konsep-konsep yang akan dirumuskan pada perancangan bangunan 

Pendidikan Inklusi : 
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Tabel 3.1 Konsep Perancangan 
Kondisi saat ini Kondisi yang ingin 

dicapai 
Desain yang dapat 

diwujudkan 

1. belum tersedianya 
fasilitas Pendidikan 
inklusi yang 
direncanakan sejak 
awal di provinsi 
lampung. 
2. penyelenggaraan 
Pendidikan inklusif 
di provinsi lampung 
merupakan dengan 
peralihan sekolah 
reguler dan luar biasa 
menjadi sekolah 
inklusi. 

1. mewujudkan 
perancangan 
sekolah inklusi 
yang dapat 
memfasilitasi 
seluruh peserta 
didiknya. 
2. meningkatkan 
rasa percaya diri 
bagi peserta didik 
berkebutuhan 
khusus dengan 
mewujudkan 
suasana kelas 
dengan belajar 
berkelompok. 
3. mempermudah 
seluruh peserta 
didik dalam 
berkegiatan di 
sekolah inklusi. 

1. dengan menerapkan 
prinsip dari sekolah 
inklusi dan prinsip dari 
Universal Design. 
2. mempertimbangkan 
faktor yang 
mempengaruhi 
perilaku dalam 
merencanakan ruang-
ruang pada sekolah 
inklusi. 
3. mewujudkan ruang-
ruang yang fleksibel. 
4. mewujudkan 
aksesibelitas 
bangunan yang ramah 
dan mudah bagi 
seluruh peserta didik. 
5. ruang terbuka untuk 
kegiatan belajar, 
bermain, dan terapi. 

Sumber : Analisa Penulis 
 

Selain konsep tersebut, terdapat beberapa konsep lainnya yang 

dapat mendukung perancangan sekolah inklusi, yaitu : 

a) Konsep dasar, berupa penerapan pendekatan Universal Design. 

b) Konsep perancangan arsitektur, berupa tampilan bangunan, 

bentuk bangunan, dll. 

c) Konsep perancangan utilitas, sebagai kelengkapan fasilitas pada 

bangunan. 

d) Konsep perancangan struktur, sebagai bagian-bagian yang 

membentuk bangunan seperti kolom, balok, dan struktur lainnya 

yang juga dapat berintegritasi dengan konsep arsitektural. 
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3.7    Kerangka Perancangan 

1) Mencari kemudian menentukan isu permasalahan yang dapat 

diselesaikan dengan ranah arsitektural, yaitu perencanaan fasilitas 

Pendidikan Inklusi dengan menerapkan elemen-elemen pembentuk 

ruang yang berdasarkan dari kebutuhan seluruh peserta didik reguler 

maupun berkebutuhan khusus ayng dapat mewujudkan lingkungan 

tanpa adanya kesenjanagan sosial. 

2) Menentukan pendekatan yang tepat dan sesuai dengan penyelesaian 

permasalahan pada bangunan, yaitu Universal Design. 

3) Mengidentifikasi kebutuhan dan kegiatan antara peserta didik reguler 

dan berkebutuhan khusus melalui studi literatur dari buku, jurnal dan 

penelitian terdahulu. 

4) Merumuskan jenis penyelesaian desain untuk mewujudkan lingkungan 

tanpa adanya kesenjangan sosial dan meningkatkan rasa percaya diri 

khusunya bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan 

mensinergikan antara kebutuhan mendasar dan elemen-elemen 

pembentuk ruang melalui prinsip-prinsip Universal Design dan 

Sekolah Inklusi. 

5) Melakukan Analisa terhadap data yang telah didapatkan untuk 

menentukan konsep perancangan bangunan Pendidikan Inklusi 

sehingga permasalahan dapat terselesaikan. 



 
 

 

BAB IV 

ANALISIS PERANCANGAN 

4.1    Analisis Spasial 

4.1.1    Analisis Makro 

Analisis ini mencakup data umum Provinsi Lampung serta 

kebutuhan dalam bidang Pendidikan Inklusif untuk peserta didik 

berkebutuhan khusus dan reguler. Hal ini memperkuat alasan 

mengapa bangunan harus direncanakan di Provinsi Lampung, 

Khususnya Kabupaten Pringsewu. 

Daerah Provinsi Lampung meliputi area dataran seluas 

35.288,35 Km2 dengan area terluas yaitu Kabupaten Lampung 

Timur (15,38%) dan area terkecil yaitu Kota Metro (0,18%). 

Provinsi Lampung dibatasi oleh : 

• Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah utara 

• Selat Sunda di sebelah selatan 

• Laut Jawa di sebelah timur 

• Samudera Indonesia di sebelah barat 
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Gambar 4.1 Peta Provinsi Lampung dan Kabupaten Pringsewu 

 Sumber : http://www.bappeda.lampungprov.go.id 
 

Secara geografis, Provinsi Lampung terletak pada kedudukan : 

• Timur - Barat berada antara : 103040’-105050’ Bujur Timur. 

• Utara - Selatan berada antara : 6045’-3045’ Lintang Selatan. 

Secara administratifnya, Provinsi Lampung dibagi dalam 13 

Kabupaten dan 2 Kota yang selanjutnya terdiri dari beberapa 

wilayah Kecamatan, dengan total penduduk (Sensus 2010) sebesar 

7.608.405 orang. Provinsi ini merupakan dataran tinggi dengan 

ketinggian ratarata 300-500 meter diatas permukaan laut dengan 

curah hujan tertinggi sebesar 399,5 mm3
 dan lama penyinaran 

matahari terlama sebesar 84,7%.34 

Selanjutnya, berdasarkan buku yang berjudul “Statistik 

Pendidikan Luar Biasa (PLB) 2019/2020” yang diterbitkan oleh 

 
34 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, ‘Provinsi Lampung Dalam Angka 2019’, Badan Pusat 
Statistik Provinsi Lampung, 2019. 

http://www.bappeda.lampungprov.go.id/
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Pusat Data dan Statistik Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

pada tahun 2020 di Jakarta, penulis melakukan perbandingan rasio 

antara sekolah reguler dan inklusi dengan peserta didik reguler dan 

berkebutuhan khusus di Provinsi Lampung yang paling 

membutuhkan untuk fasilitas Pendidikan Inklusif berada pada 

Kabupaten Pringsewu khususnya Kecamatan Gadingrejo 

berdasarkan dari RTRW Kabupaten Pringsewu. 

4.1.2    Analisis Mezzo 

Analisis ini mencakup gambaran singkat mengenai Kabupaten 

Pringsewu serta ketersediaannya dalam bidang Pendidikan Inklusif. 

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu daerah yang terdapat di 

Provinsi Lampung dengan fungsi Kawasan sebagai berikut seperti 

perdagangan dan jasa, pelayanan jasa perkantoran, permukiman 

perkotaan, pelayanan Kesehatan, pertanian, pariwisata, transportasi, 

dan Pendidikan skala regional. 

Secara geografis Kabupaten Pringsewu terletak diantara 

104045’25” – 10508’42” Bujur Timur (BT) dan 508’10”- 5034’27” 

Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah dimiliki sekitar 625 km2 

atau 62.500 Ha atau hanya setara dengan 2% luas wilayah Provinsi 

Lampung terdiri dari 9 Kecamatan dan 131 Kelurahan/Pekon. Batas 

administratiF wilayah Kabupaten Pringsewu adalah :35 

 
35 ‘Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu Lampung’, Kabupatenpring1000.Blogspot.Com, 2021 
<http://kabupatenpring1000.blogspot.com/p/luas-dan-batas-wilayah-administrasi.html> [accessed 
22 April 2020]. 
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• Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung 

dan Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. 

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon, 

Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Waylima dan 

Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pringsewu. 

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan 

Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus. 

• Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan 

Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus. 

Sebagai upaya pencapaian bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan fasilitas pendidikan inklusif, terutama untuk mereka 

yang berada di luar Kabupaten Pringsewu, berikut ini jaringan jalan 

menuju Kabupaten Pringsewu : 

       

 
Gambar 4.2 Peta Jaringan Jalan Menuju Kabupaten Pringsewu 

Sumber : Google Maps 
  

Jalan Lingkungan 

Jalan Nasional 
Bandar 

Lampung 

Tanggamus 

Pesawaran 

Pringsewu 
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4.1.2.1    Kriteria Pemilihan Lokasi Perancangan 

Berdasarkan hasil analisis yang dialakukan oleh penulis 

terkait dengan jumlah peserta didik, luas minimum lahan dan luas 

bangunan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 24 

Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk 

Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum dengan data dari Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu tahun 2017 dan data dari 

Referensi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yakni indikator 

jumlah penduduk, jumlah peserta didik, dan jumlah sekolah yang 

ada pada Kecamatan Gadingrejo sebesar :36 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk, Peserta Didik, dan Sekolah Pada Kec. 
Gadingrejo 

Kecamatan Gadingrejo 
Jumlah penduduk 73.967 Jiwa 

Jumlah peserta didik 16.511 Peserta disik 

Jumlah Sekolah 82 Sekolah 

Sumber : Analisa Penulis 
 

Tabel 4.2 Kebutuhan Jumlah Peserta didik berdasarkan dari Permendiknas RI 
No. 24 tahun 2007 

Kebutuhan Jumlah Peserta didik berdasarkan dari Permendiknas RI 
No. 24 tahun 2007 

Standar Peraturan Kondisi Kecamatan Gadingrejo 

Pada wilayah berpenduduk 

lebih dari 2000 dapat 

dilakukan penambahan 

sarana dan prasarana 

dengan jumlah rombongan 

Berdasarkan data dari BPS dan Referensi Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan terkait dengan jumlah penduduk, peserta didik, 

dan sekolah. Maka dapat disimpulkan untuk kebutuhan 

rombongan belajar atau jumlah peserta didik sebesar : 

SD 24 Rombongan belajar 

SMP 33 Rombongan belajar 

 
36 Nasional. Menteri Pendidikan Nasional. (2007) dalam “PerMen Pendidikan Nasional RI Nomor 

24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 
(SD/MI), Skeolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah 
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)”. 
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belajar pada setiap jenjang 

satuan pendidikan. 

SMA 36 Rombongan belajar 

Sumber : Analisa Penulis 
 

Tabel 4.3 Besaran Luas Luas Lahan Minimum, Bangunan, dan Peserta Didik 

Tinghkat 
Pendidikan Luas lahan minimum 

Luas 
bangunan Rombel 

Jumlah 
siswa 

reguler 

Jumlah 
siswa 
ABK 

SD 2361,6 m2 1900,8 m2 24 456 120 
SMP 3326,4 m2 2851,2 m2 33 627 165 
SMA 3974,4 m2 3542,4 m2 36 684 180 
Total 9662,4 m2 8294,4 m2 93 1767 465 

Sumber : Analisa Penulis 
 

Dalam menentukan lokasi bangunan yang akan dirancang, 

penulis akan melakukan analisis dengan beberapa alternatif lokasi 

percancangan berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan dari 

beberapa sumber, yakni pada pola ruang RTRW tahun 2011-2031, 

untuk sentra pengembangan Pendidikan dikembangkan di daerah 

kecamatan Gadingrejo. Lalu berdasarakan data dari Sitara PUPR 

Kabupaten Pringsewu terkait dengan besaran intensitas 

penggunaan lahan untuk Pendidikan berdasarkan RDTRK 

Gadingrejo sebesar KDB maksimal 70% , KLB 2,1 , GSB 20 m , 

dan KDH 30%, wilayah pengembangan Pendidikan terdapat pada 

area SBWP A1 dan SBWP A237 

 
37 SITARA PUPR Pringsewu, ‘Pola Ruang RTRW Tahun 2011-2031’, SITARA PUPR Pringsewu, 
2021 <http://sitara.pupr.pringsewukab.go.id/detailrdtr-10.html> [accessed 23 April 2020]. 



87 
 

 
Gambar 4.3 Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Perkotaan Kec. Gadingrejo 

Sumber : http://sitara.pupr.pringsewukab.go.id/detailrdtr-10.html 
 

Untuk menentukan lokasi bangunan yang akan dirancang, 

penulis melakukan analisis dengan berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional RI No.24 Tahun 2007 Tentang Standar 

Sarana dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dan 

beberapa hal mendasar pemilihan tapak dengan beberapa kategori 

yang dilakukan pada beberapa alternatif tapak. Hal ini bertujuan 

untuk menentukan lokasi terbaik, yang sesuai dengan hasil analisis. 

Berikut adalah aspek-aspek yang di analisis untuk menentukan 

lokasi tapak : 

Tabel 4.4 Kriteria Analisis Tapak 

Aspek Analisis Keterangan 
Luas lahan Besaran ukuran tapak berdasarkan dari 

standar persyaratan luas lahan minimum 
dan luas bangunan SD, SMP, dan SMA. 

Kemudahan akses Kemudahan dalam mencapai tapak baik 
oleh kendaraan, pejalan kaki, maupun 
dalam keadaan darurat dengan kendaraan 
roda empat. 

http://sitara.pupr.pringsewukab.go.id/detailrdtr-10.html
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Lebar jalan Besaran lebar jalan yang ada pada tapak 
untuk kemudahan akses kendaraan baik 
roda dua dan empat. 

Kepadatan 
pemukiman 

Tingkat kepadatan pemukiman di sekitar 
tapak yang dapat mempengaruhi 
kebisingan lingkungan. 

Kebisingan 
kendaraan 

Kadar kebisingan yang melintas di sekitar 
tapak maksimal 60 dB. 

Fasilitas Kesehatan Tapak yang memungkinkan akses yang 
mudah ke fasilitas Kesehatan. 

Fasilitas 
Pendidikan 

Jumlah bangunan bersifat Pendidikan 
disekitar tapak. 

Topografi lahan Kondisi dan kontur permukaan tanah pada 
tapak kurang dari 15% tidak berada pada 
garis sempadan sungai dan jalur kereta 
api. 

Jaringan utilitas Ketersediaan seperti saluran PDAM, 
listrik, drainase, dll. 

Kualitas view Kualitas dari keadaan atau situasi yang 
terlihat mata selama berada di tapak. 

Kondisi lingkungan Keadaan secara umum serta kecocokkan 
antara RTRW dan jenis bangunan yang 
akan dirancang. 

Sumber : Analisa Penulis 
 

4.1.2.2    Alternatif Tapak 

Untuk mendapatkan lokasi yang sesuai untuk bangunan, 

maka perlu dilakukan penentuan opsi pada beberapa tapak agar 

analisis dapat dilakukan secara general. Opsi tersebut dipilih 

berdasarkan status Kawasan dari RTRW yaitu Kawasan sentral 

pengembangan Pendidikan, serta kemudahan akses 

pencapaiannya. 

Berikut ini adalah daftar alternatif tapak untuk bangunan 

Pendidikan Sekolah Inklusi yang akan dirancang : 
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Tabel 4.5 Tabel Deskripsi Singkat Alternatif Tapak 
Alternatif Tapak Deskripsi Singkat 

 
Gambar 4.4 Alternatif Tapak 1 

Sumber : Google Maps 
 

 
Gambar 4.5 Kondisi Tapak 

Alternatif 1 
Sumber : Google Maps 

 

 
Gambar 4.6 Kondisi Tapak 

Alternatif 1 
Sumber : Google Maps 

 

 
Gambar 4.7 Kondisi Tapak 

Alternatif 1 
Sumber : Google Maps 

 

Lokasi : Jl. Jend. Ahmad Yani, 
Gadingrejo, Pringsewu. 

Luas  : 13,4 Ha 
RTRW : Pengembangan Pendidikan 
Akses : Jalan Nasional 

Aspek Analisis 
Luas Lahan : 
Berdasarkan luas tapak cukup untuk 
merancang bangungan dengan massa jamak. 
Kemudahan Akses : 
berada di persimpangan jalan nasional dan 
jalan lingkungan. 
Lebar jalan : 
jalan nasional selebar 8 m dan jalan 
lingkungan sebesar 4 m. 
Kepadatan pemukiman : rendah 
Kebisingan kendaraan : 
cukup bising karena berhadapan langsung 
dengan jalan nasional. 
Fasilitas Kesehatan : 
PUSKESMAS Gadingrejo radius 1,3 km 
Fasilitas Pendidikan : 
- SDN 1 Gadingrejo 
- SDN 2 Gadingrejo 
- SDN 3 Gadingrejo 
- SDN 4 Gadingrejo 
- SDN 5 Gadingrejo 
- SMPN 1 Gadingrejo 
- SMP Muhi 1 Gadingrejo 
- Mts Raden Inten Gadingrejo 
- SMAN 1 Gadingrejo 
- SMK Teknika Grafika Kartika 
- SMK Yapema Gadingrejo 
Topografi lahan : 
merupakan area persawahan dengan kontur 
yang cukup rata 
Jaringan utilitas : 
- Tersedia jaringan listrik dan drainase 
- untuk air dapat melalui sumur bor pada 
tapak 
Kualitas view : 
Lingkungan sekitar didominasi oleh 
persawahan dan sisi lain jalan raya 
Kondisi Lingkungan :  
Kawasan tersebut merupakan area 
pengembangan Pendidikan berdasarkan dari 
RTRW Kab. Pringsewu 
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Gambar 4.8 Kondisi Tapak 

Alternatif 1 
Sumber : Google Maps 

 
Gambar 4.9 Alternatif Tapak 2 

Sumber : Google Maps 
 
 

 
Gambar 4.10 Kondisi Tapak 

Alternatif 2 
Sumber : Google Maps 

 

 
Gambar 4.11 Kondisi Tapak 

Alternatif 2 
Sumber : Google Maps 

 

Lokasi : Jl. Gajahmada, Gadingrejo, 
Pringsewu. 

Luas  : 1,6 Ha 
RTRW : Pengembangan Pendidikan 
Akses : Jalan Lingkungan 

Aspek Analisis 
Luas Lahan : 
Berdasarkan luas tapak kurang mendukung 
untuk merancang bangungan dengan massa 
jamak. 
Kemudahan Akses : 
Berada di jalan lingkungan dengan kondisi 
aspal yang sudah berlubang. 
Lebar Jalan : 
jalan lingkungan sebesar 4 m. 
Kepadatan pemukiman : sedang 
Kebisingan kendaraan : 
Sedikit bising karena berapa di layer kedua 
dari jalan nasional. 
Fasilitas Kesehatan : 
PUSKESMAS Gadingrejo radius 0,5 km 
Fasilitas Pendidikan : 
- SDN 1 Gadingrejo 
- SDN 2 Gadingrejo 
- SDN 3 Gadingrejo 
- SDN 4 Gadingrejo 
- SDN 5 Gadingrejo 
- SMPN 1 Gadingrejo 
- SMP Muhi 1 Gadingrejo 
- Mts Raden Inten Gadingrejo 
- SMAN 1 Gadingrejo 
- SMK Teknika Grafika Kartika 
- SMK Yapema Gadingrejo 
Topografi lahan : 
merupakan tanah yang tidak berkontur 
karena merupakan lapangan rumput. 
Jaringan utilitas : 
- Tersedia jaringan listrik dan untuk drainase 
masih belum tersedia 
- untuk air dapat melalui sumur bor pada 
tapak 
Kualitas view : 
Lingkungan sekitar didominasi oleh 
pemukiman dan persawahan 
Kondisi Lingkungan :  
Kawasan tersebut merupakan area 
pengembangan Pendidikan berdasarkan dari 
RTRW Kab. Pringsewu 
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Sumber : Data Penulis 
 

 
Gambar 4.12 Alternatif Tapak 3 

Sumber : Google Maps 
 

 
Gambar 4.13 Kondisi Tapak 

Alternatif 3 
Sumber : Google Maps 

 

 
Gambar 4.14 Kondisi Tapak 

Alternatif 3 
Sumber : Google Maps 

 

 
Gambar 4.15 Kondisi Tapak 

Alternatif 3 
Sumber : Google Maps 

 
 

Lokasi : Jl. Lintas Wonodadi Utara, 
Gadingrejo, Pringsewu. 

Luas  : 4,6 Ha 
RTRW : Pengembangan Pendidikan 
Akses : Jalan Lingkungan 

Aspek Analisis 
Luas Lahan : 
Berdasarkan luas tapak cukup untuk 
merancang bangungan dengan massa jamak. 
Kemudahan Akses : 
berada di jalan lingkungan dengan kondisi 
jalan yang masih bagus 
Lebar Jalan : 
jalan lingkungan sebesar 4 m. 
Kepadatan pemukiman : rendah 
Kebisingan kendaraan : 
Tidak terlalu bising karena lokasi berada 
area persawahan. 
Fasilitas Kesehatan : 
PUSKESMAS Gadingrejo radius 1,3 km 
Fasilitas Pendidikan : 
- SDN 1 Gadingrejo 
- SDN 2 Gadingrejo 
- SDN 3 Gadingrejo 
- SDN 4 Gadingrejo 
- SDN 5 Gadingrejo 
- SMPN 1 Gadingrejo 
- SMP Muhi 1 Gadingrejo 
- Mts Raden Inten Gadingrejo 
- SMAN 1 Gadingrejo 
- SMK Teknika Grafika Kartika 
- SMK Yapema Gadingrejo 
Topografi lahan : 
merupakan area persawahan dengan kontur 
yang cukup rata 
Jaringan utilitas : 
- Tersedia jaringan listrik dan drainase 
- untuk air dapat melalui sumur bor pada 
tapak 
Kualitas view : 
Lingkungan sekitar didominasi oleh 
persawahan 
Kondisi Lingkungan :  
Kawasan tersebut merupakan area 
pengembangan Pendidikan berdasarkan dari 
RTRW Kab. Pringsewu. 
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4.1.2.3    Penentuan Tapak 

Penentuan tapak dilakukan berdasarkan analisis pembobotan 

nilai dengan mengacu pada teori Likert Scale dengan skala 1 (Satu) 

sampai 5 (Lima), yaitu : 

1 : Sangat Kurang 

2 : Kurang 

3 : Cukup 

4 : Baik 

5 : Sangat Baik 

Selanjutnya, tapak yang terpilih berdasarkan jumlah poin 

terbanyak hasil analisis pembobotan. Berikut ini adalah analisis 

pembobotan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan lokasi 

tapak : 

Tabel 4.6 Penentuan Tapak 

Aspek Analisis 

   

Luas lahan +++++ +++ +++++ 

Kemudahan akses +++++ ++++ +++++ 

Lebar jalan +++++ +++ +++ 

Kepadatan pemukiman ++++ +++ +++++ 

Kebisingan kendaraan +++ ++++ ++++ 

Fasilitas Kesehatan ++ ++ ++ 

Fasilitas Pendidikan ++++ ++++ ++++ 
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Topografi lahan +++ ++++ +++ 

Jaringan utilitas +++++ ++++ ++++ 

Kualitas view ++++ +++ ++++ 

Kondisi lingkungan +++++ +++++ +++++ 

Jumlah Pembobotan 46 39 44 

Sumber : Data Penulis 
 

Berdasarkan hasil analisis pembobotan yang dilakukan pada 

masing-masing alternatif tapak, maka tapak yang terpilih yaitu 

alternatif 1 yang berlokasi di Jl. Jend. Ahmad Yani, Gadingrejo, 

Pringsewu. Dengan jumlah pembobotan sebanyak 46 poin. Setelah 

dilakukan proses pembobotan dan pemilihan tapak, maka 

dilakukan analisis skala mikro untuk mencari tahu data umum, 

regulasi, fasilitas penunjang, analisis SWOT hingga tapak pada 

lahan yang telah ditentukan. Hal tersebut dilakukan untuk 

membantu perancangan bangunan dan memaksimalkan potensi 

pada tapak. 
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4.1.3    Analisis Mikro 

4.1.3.1    Data Umum Tapak 

 
Gambar 4.16 Tapak Jl. Jend. Ahmad Yani, Gadingrejo, Pringsewu. 

Sumber : Google Maps 
 

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani, Gadingrejo, 

Pringsewu. 

Luas Tapak : 134.067,28 m2 

Kepemilikan : Perseorangan 

Sebelah Utara Tapak : Area Persawahan 

Sebelah Selatan Tapak : Jl. Ahmad Yani dan Persawahan 

Sebelah Timur Tapak : Jl. Tulung Agung dan Persawahan 

Sebelah Barat Tapak : Area Permukiman dan Persawahan 

4.1.3.2    Regulasi Pada Tapak 

Berdasarkan RTRW Kabupaten Pringsewu, Jl. Jend. Ahmad 

Yani, Gadingrejo, Pringsewu merupakan akses jalan nasional dan 

termasuk kedalam Kecamatan Gadingrejo yang merupakan area 
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peruntukkan Kawasan sentra Pendidikan. Tingkat sumber 

perekonomian Kabupaten Pringsewu di dominasi oleh Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan.38 Hal ini dapat dilihat dari data 

https://www.pringsewukab.go.id/ yang berisikan tentang luas lahan 

persawahan Kabupaten Pringsewu mencapai 13.678 Ha atau 

sebesar 22,76% dari seluruh wilayah, Central sawah di kabupaten 

Pringsewu terletak di Kecamatan Gadingrejo sebesar 3.637 hektar 

atau sekitar 26% dari total lahan sawah yang ada lebih dari 2/3 dari 

seluruh lahan sawah di kabupaten Pringsewu merupakan sawah 

irigasi. Juga Jl. Jend. Ahmad Yani, Gadingrejo, Pringsewu 

merupakan akses jalan nasional berbagai layanan angkutan jalan 

seperti penumpang, barang, dan kendaraan pribadi yang 

menghubungkan wilayah Kabupaten tanggamus, Kabupaten 

Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, dan Kota Bandar 

Lampung. Berikut adalah persyaratan bangunan gedung 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu, yaitu :39 

KDB : Maksimum 70% 

KLB : 2,1 

TLB : Maksimum 1 – 4 Lantai 

GSB : 20 m 

KDH : 30% 

 
38 SITARA PUPR Pringsewu. (2021) dalam “Pola Ruang RTRW Tahun 2011-2031”, dari 

http://sitara.pupr.pringsewukab.go.id/detailrdtr-10.html 
39 Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. (2021) dalam “Tentang Pringsewu”, dari 

https://www.pringsewukab.go.id/pages/tentang-pringsewu 

https://www.pringsewukab.go.id/
http://sitara.pupr.pringsewukab.go.id/detailrdtr-10.html
https://www.pringsewukab.go.id/pages/tentang-pringsewu
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4.1.3.3    Fasilitas Penunjang Sekitar Tapak 

Indikator untuk fasilitas penunjang pada sekitar lahan adalah 

Fasilitas Kesehatan yang bertujuan kemudahan untuk mengakses 

fasilitas tersebut dan Fasilitas Pendidikan yang tersedia pada 

sekitar lahan yang bertujuan untuk menentukan besaran jumlah 

peserta didik yang dapat ditampung pada perencanaan bangunan 

Sekolah Inklusi tersebut. Berikut ini merupakan peta fasilitas 

penunjang dalam radius 3 km bangunan Sekolah Inklusi : 

 
Gambar 4.17 Fasilitas Penunjang Sekitar Tapak 

Sumber : Google Maps dan Olah Data Penulis 
 

Tabel 4.7 Daftar Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan 

Pendidikan Kesehatan 
- SDN 1 Gadingrejo 
- SDN 2 Gadingrejo 
- SDN 3 Gadingrejo 
- SDN 4 Gadingrejo 
- SDN 5 Gadingrejo 
- SMPN 1 Gadingrejo 
- SMP Muhi 1 Gadingrejo 
- Mts Raden Inten Gadingrejo 
- SMAN 1 Gadingrejo 
- SMK Teknika Grafika Kartika 
- SMK Yapema Gadingrejo 

- PUSKESMAS Gadingrejo 
- RSIA Mutiara hati Gadingrejo 

Sumber : Data Penulis 
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4.1.3.4    Analisis SWOT 

Tabel 4.8 Analisis SWOT 

ANALISIS SWOT 

STRENGHTS/KEKUATAN 
• Ukuran lahan yang cukup dan luas. 

• Termasuk kedalam Kawasan sentral 

pengembangan Pendidikan (RTRW). 

• Berada pada Jalan Nasional. 

• Dikelilingi oleh ragam fasilitas yang dapat 

menunjang diantara fasiltias kesehatan, 

Pendidikan, transportasi umum, dll. 

• Mudah dalam pencapaian baik menggunakan 

kendaraan maupun berjalan kaki. 

• Sirkulasi tapak yang baik karena berada pada 

simpul/persimpangan jalan. 

• Sistem jaringan utilitas yang telah tersedia 

dengan baik. 

WEAKNESS/KELEMAHAN 
• Intensitas kendaraan yang melewati 

tapak yang cukup tinggi dikarenakan 

berada pada jalan nasional sehingga 

menyebabkan kebisingan 

• Kontur yang landai dengan kemiringan 

hanya 1%, namun karena area 

persawahan perlu adanya perbaikan 

tanah pada tapak. 

• Pedestrian, belum tersedianya elemen 

pedestrian yang memadai, yang terdapat 

hanya perkerasan berupa batu split. Dan 

belum tersedianya lampu jalan pada 

jalan lingkungan. 

OPPORTUNITY/KESEMPATAN 

• Menjadi Kawasan yang bernilai 

tinggi. 

Strategi SO 

• Ukuran lahan yang luas atau lebih dari 

standar minimum lahan untuk bangunan 

Strategi WO 

• Dikarenakan posisi bangunan akan 

direncanakan tidak terlalu dekat dengan 
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• Banyak dilewati masyarakat. 

• Aktivitas disekitar tapak yang 

cukup tinggi sehingga bangunan 

dapat terekspos lebih banyak. 

• Berada pada Kawasan peruntukan 

pendidikan. 

pendidikan, sehingga dapat dijadikan 

sebagai peluang untuk meningkatkan 

kapasistas gedung. 

• Area akan banyak dilewati oleh pengguna 

jalan dikarenakan berada pada jalan 

nasional, sehingga bangunan akan mudah 

dikenali. 

• Area yang mudah untuk dijangkau akan 

meningkatkan kemudahan dalam kegiatan 

pendidikan. 

jalan nasional dan jalan lingkungan 

mengakibatkan kualitas view yang 

meningkat dengan skala mata manusia, 

sehingga masyarakat akan dengan 

mudah mengenali bangunan itu sendiri. 

• Merencanakan desain pesdestrian yang 

dapat memenuhi kebutuhan seluruh 

penggunanya seperti penambahan 

lampu jalan, elemen guiding blocks, 

Halte, Tempat sampah, dll. 

THREAT/ANCAMAN 
• Trafik aktivitas jalan yang terus 

meningkat dan berada pada 

persimpangan jalan memungkin 

kan terjadinya kemacetan di 

masa mendatang. 

Strategi ST 

• Pemanfaatan jalan lingkungan untuk 

dijadikan akses utama ke tapak dan 

penambahan akses jalur bus khsuus untuk 

sekolah dan halte pada bagian tapak yang 

berada pada jalan nasional. 

Strategi WT 

• Massa bangunan akan diposisikan tidak 

dekat dengan jalan pada tapak, lalu 

melakukan penambahan vegetasi yang 

dapat meminimalisir kebisingan serta 

dapat menjadi area taman. 

Sumber : Analisa Penulis  
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4.1.3.5    Topografi 

Tapak memiliki permukaan tanah berkontur dengan 

perbedaan ketinggian yang cukup signifikan, yaitu 2 m dari bagian 

selatan ke utara atau hanya 1% kemiringan dengan karakter tanah 

berlumpur karena area persawahan. Berikut ini adalah bentuk 

kontur tampak atas pada tapak : 

 
Gambar 4.18 Kontur pada Tapak 

Sumber : Ilustrasi Penulis 
 

Tanggapan untuk kontur adalah mengolah lahan dengan 

melakukan perbaikan tanah karena kondisi lahan merupakan area 

persawahan dengan metode perkuatan menggunakan cerucuk 

bambu atau kayu, lalu membuat kontur menjadi rata dan sejajar 

dengan ketinggian jalan yang ada disekitar tapak. 

 
Gambar 4.19 Tanggapan Kontur Tapak 

Sumber : Ilustrasi Penulis 
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4.1.3.6    Aksesbilitas dan Sirkulasi 

Tapak berada pada simpul/persimpangan jalan antara Jl. 

Jend. Ahmad Yani yang merupakan akses jalan nasional yang ada 

di Kabupaten Pringsewu dengan dua jalur dan dimensi sebesar 12 

meter berikut trotoar dengan lebar 1 meter, lalu Jl. Tulung Agung 

merupakan akses jalan lingkungan yang ada pada Kecamatan 

Gadingrejo memiliki dimensi sebesar 6 meter berikut bahu jalan 

dengan lebar sebesar 1 meter. Berikut ini ilustrasi dari aksesbilitas 

yang terdapat pada tapak : 

 
Gambar 4.20 Aksesbilitas pada Tapak 

Sumber : Ilustrasi Penulis 
 

 
Gambar 4.21 Potongan A, Dimensi Jalan Nasional 

 Sumber : Ilustrasi Penulis 
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Gambar 4.22 Potongan B, Dimensi Jalan Lingkungan 

Sumber : Ilustrasi Penulis 
 

Berdasarkan gambar diatas, untuk menuju ke tapak dapat 

menggunakan transportasi umum seperti angkutan umum, mobil 

dan motor. Angkutan umum yang bisa digunakan adalah bus 

AKDP, dan angkutan umum dalam Kota. Selain itu, dapat juga 

ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi. 

Tanggapan untuk aksesbilitas dan sirkulasi pada tapak adalah 

yang pertama dengan mengolah area pedesttian pada tapak yang 

bertujuan memaksimalkan fasilitas untuk pejalan kaki yang belum 

tersedia secara maksimal pada tapak. Kedua, menyediakan halte 

untuk transportasi umum pada tapak yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan dalam penggunaan transportasi umum pada 

pengguna sekolah. Ketiga, memposisikan jalur masuk dan keluar 

kendaraan pada tapak yakni, akses masuk pada tapak bagian jalan 

nasional dan akses keluar pada tapak bagian jalan lingkungan. Hal 

ini berlaku pula untuk pengguna jalan kaki dimana akses nya 

berada pada kedua sisi tapak tersebut. Terakhir memperlebar akses 
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jalan pada area tapak di jalan lingkungan/Jl. Tulung Agung yang 

bertujuan untuk melancarkan sirkulasi kendaraan pada tapak. 

 
Gambar 4.23 Tanggapan Aksesbilitas dan Sirkulasi Tapak 

Sumber : Ilustrasi Penulis 
 

4.1.3.7    Arah Pandang 

 
Gambar 4.24 Arah Pandang pada Tapak 

Sumber : Ilustrasi Penulis 
 

Berdasarkan gambar diatas terdapat beberapa tempat yang 

dapat mengurangi kualitas arah pandang baik dari dalam maupun 

keluar tapak. Berikut ini adalah hasil dan tanggapan untuk analisis 

arah pandang pada tapak, yaitu : 
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Tabel 4.9 Analisis Arah Pandang 
Eksisting Tanggapan 

Utara 
• Merupakan area persawahan 

tanpa adanya vegetasi 
peneduh, hal ini dapat 
meningkatkan kualitas view 
pada tapak, namun dapat 
menjadi hal yang mengurangi 
kualitas dari suhu pada tapak. 

• Bangunan tidak ditempatkan 
dekat dengan batas tapak 
sehingga dapat 
meningkatkan kualitas view. 

• Penambahan vegetasi 
peneduh khususnya pada 
area tapak yang berbatasan 
langsung dengan area 
persawahan. 

Selatan 
• Mengarah ke jalan nasional 

dengan minim vegetasi yang 
menghalangi, menjadikan 
kualitas view yang baik, 
namun disisi lain dapat 
mengakibatkan kebisingan 
yang cukup dapat 
mengganggu kegiatan pada 
bangunan. 

• Peletakan bangunan yang 
tidak terlalu dekat dengan 
jalan nasional atau lebih dari 
standar GSB yang berlaku, 
dan penambahan vegetasi 
yang dapat meminimalisir 
kebisingan pada bangunan. 

• Penambahan area publik 
pada tapak yang mengarah 
ke jalan nasional demi 
meningkatkan kualitas view. 

Timur 
• Terdapat café pada irigasi 

tapak dan mengarah pada 
area persawahan Sehingga 
dapat menghalangi view 
kepada tapak. 

• Pemindahan café pada tapak 
ke fasilitas kantin pada 
bangunan sehingga kualitas 
view akan maksimal dan 
peruntukkan fasilitas café 
tetap ada. 

Barat 
• Merupakan area persawahan 

dan tapak bersebelahan 
dengan bangunan Polsek 
Gadingrejo hal ini dapat 
mengurangi dari kualitas 
view dari tapak. 

• Memposisikan bangunan 
yang tidak terlalu dekat 
dengan bangunan sekitar 
sehingga kualitas view tetap 
terjaga. 

Sumber : Analisa Penulis 
 



104 
 

4.1.3.8    Angin 

 
Gambar 4.25 Pergerakan Angin pada Tapak 

Sumber : Ilustrasi Penulis 
 

Angin dapat berubah arah, namun lebih sering berhembus 

dari arah barat ke timur laut. Minimnya vegetasi membuat 

pergerakan angin yang cukup kencang, hal ini mengakibatkan 

terkadang angin membawa hawa panas dan debu dari jalan raya. 

Tanggapan untuk angin pada tapak adalah pertama, massa 

bangunan akan dibentuk lebih dinamis yang dapat memecah angin 

dan mengalirkan angin secara optimal pada bangunan. Kedua, 

massa bangunan akan dipisah berdasarkan jenjangnya serta 

memiliki banyak area selasar dan bukaan yang cukup untuk 

membantu sirkulasi angin dalam bangunan. 
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4.1.3.9    Orientasi Matahari 

 
Gambar 4.26 Orientasi Matahari pada Tapak 

Sumber : Ilustrasi Penulis 
 

Sinar matahari terpanas pada tapak berkisar antara pukul 

13.00 sampai dengan pukul 15.00, hal ini dikarenakan minimnya 

vetegasi yang dapat mengurangi suhu panas dari sinar matahari. 

Tanggapan untuk orientasi matahari pada tapak adalah 

pertama, penggunaan jendela dengan sistem double glazed 

windows yang memiliki lapisan kaca lebih dari satu yang bertujuan 

untuk mengurangi hawa panas pada sinar matahari. Kedua, bagian 

timur tapak akan direncanakan untuk ruang yang memerlukan 

pencahayaan alami seperti ruang kelas, sementara bagian barat 

tapak akan direncanakan sebagai ruang terapi yang tidak terlalu 

memanfaatkan pencahayaan alami. 
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4.1.3.10    Vegetasi 

 
Gambar 4.27 Vegetasi pada Tapak 

 Sumber : Ilustrasi Penulis 
 

Seperti yang bisa dilihat pada gambar diatas, tapak 

didominasi oleh area persawahan dan terdapat vegetasi peredu 

hanya pada bagian timur tapak, dan vegetasi rumput pada bagian 

selatan tapak. Berikut ini merupakan data vegetasi pada tapak, 

yaitu : 

Tabel 4.10 Data Eksisting Vegetasi pada Tapak 

Nama Vegetasi Tinggi 
Diameter 
Batang 

Lebar 
Tajuk 

Pohon Kelapa 4-6 m 20-30 cm 6 m 
Pohon Bungur 6-8 m 60-80 cm 8 m 
Pohon Kiara payung 6-8 m 50-70 cm 7 m 
Rumput-Rumput 1 m 0,5-1 cm 1,5 m 

Sumber : Data Penulis 
 

Tanggapan untuk vegetasi yang terdapat pada tapak adalah 

pertama, melakukan penebangan pada pohon yang letak nya tidak 

teratur dan memiliki diameter batang yang cukup besar dengan 

melakukan penataan ulang agar menjadi rapih pada tapak. Kedua, 
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penggunaan perkerasan pada tapak dengan menggunmakan paving 

block dan grass block agar area resapan air tetap tersedia dengan 

baik dan optimal pada tapak. 

 
Gambar 4.28 Tanggapan Vegetasi pada Tapak 

 Sumber : Ilustrasi Penulis 
 

Beriku ini adalah jenis-jenis vegetasi yang akan ditanam 

dialam tapak, yaitu : 

Tabel 4.11 Rencana Vegetasi pada Tapak 

Nama Vegetasi Tinggi 
Diameter 
Batang 

Lebar 
Tajuk 

Tanaman Peneduh 
Pohon Tanjung 10 m 50 cm 15 m 
Pohon Ketapang 6 m 40 cm 10 m 
Pohon Mahoni 6 m 30 cm 5 m 
Pohon Bungur 10 m 30 cm 15 m 
Pohon Tabebuya 8 m 25 cm 7 m 

Tanaman Pengarah 
Cemara Pensil 10-20 m 10-20 cm 0,5-2 m 

Tanaman Perdu dan Alas 
Pucuk Merah 

1,5-2 m 10-15 cm 1-1,5 m 

Bunga Anggrek 
Bunga Geranium 
Bunga Teratai 
Bunga Lavender 
Bunga Lili 
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Rumput Gajah Mini Pada Lansekap Tapak 
Tanaman Buah 

Pohon sawo 5 m 20 cm 6 m 
Pohon Mangga 3 m 15 cm 4 m 
Pohon Jeruk 0,8-1 m 5-10 cm Maks 1 m 
Pohon Pisang 2,5-3 m 25 cm 1,5 m 
Pohon Srikaya 2,5-3 m 20 cm 3 m 
Pohon Semangka Dalam Pot 
Pohon Anggur Media Rambat 

Sumber : Analisa Penulis 
 

4.1.3.11    Kebisingan 

Kebisingan pada tapak akibat adanya aktivitas lalu lintas 

yang ada disekitar tapak yakni pada Jl. Jend. Ahmad Yani dengan 

intensitas kendaraan yang cukup padat terlebih lagi pada simpul 

jalan pada tapak, pada Jl. Tulung Agung memiliki tingkat 

kebisingan lebih rendah dari Jl. Jend. Ahmad Yani karena 

kendaraan yang melintas mayoritas dari masyarakat setempat. 

 
Gambar 4.29 Kebisingan pada Tapak 

 Sumber : Ilustrasi Penulis 
 

Tanggapan untuk tingkat kebisingan pada tapak adalah 

pertama, posisi bangunan akan diletakkan pada sisi yang menjauh 
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dari Jl. Jend. Ahmad Yani dan simpul jalan pada tapak agar 

kebisingan dapat sedikit berkurang. Kedua, penggunaan vegetasi 

dan dinding pagar yang dapat mengurangi kadar kebisingan yang 

masuk kedalam tapak. 

4.1.3.12    Utilitas 

Jaringan utilitas yang tersedia pada tapak adalah jaringan 

drainase yang berada pada bagian timur tapak dan jaringan listrik 

yang tersedia pada bagian selatan dan timur tapak. 

 
Gambar 4.30 Drainase pada Tapak 

 Sumber : Ilustrasi Penulis 
 

 
Gambar 4.31 Tiang Listrik pada Tapak 

 Sumber : Ilustrasi Penulis 
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Tanggapan untuk utilitas pada tapak adalah pertama, 

penambahan jalur drainase pada tapak menjadi ada di setiap sisi 

tapak dan mengalirkan ke drainase yang telah ada pada tapak pada 

bagian timur tapak, lalu pada drainase akan diberikan lapisan 

penutup agar dapat menjadi area pedestrian dan area sirkulasi. 

Kedua, menambahkan titik biopori pada area lansekap tapak yang 

bertujuan untuk air dapat terserap lebih cepat pada tapak. Ketiga, 

merubah posisi peletakkan titik tiang listrik berdasarkan dari area 

ayng akan direncanakan pada tapak agar rapih penempatannya. 

 
Gambar 4.32 Tanggapan Utilitas Tapak 

 Sumber : Ilustrasi Penulis 
 

4.2    Analisis Fungsional 

4.2.1    Analisis Fungsi 

Analisis fungsi digunakan untuk mengetahui segala fungsi 

pada bangunan Pendidikan Inklusif, baik fungsi primer, sekunder 

maupun fungsi penunjang. 

a) Fungsi Primer 
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Bangunan Pendidikan Inklusif bagi peserta didik reguler dan 

berkebutuhan khusus memiliki fungsi utama, yaitu menjadi 

wadah bagi segala kegiatan Pendidikan tanpa adanya 

kesenjangan sosial. Bangunan ini akan memfasilitasi kegiatan 

Pendidikan akademik dan non akademik, serta fasilitas terapi, 

baik segi medis maupun non medis yang akan dibentuk 

berdasarkan dari elemen pembentuk ruang, karakteristik dan 

kebutuhan seluruh penggunanya dan pendekatan desain seperti 

Universal Design. 

b) Fungsi Sekunder 

Fungsi sekunder merupakan fungsi yang dapat 

menunjang fungsi utama pada Sekolah Inklusi ini. Fungsi ini 

dapat mendukung keberlangsungan fungsi primer secara 

optimal. Fungsi ini akan memfasilitasi urang-ruang sosialisasi 

untuk masyarakat seputar Pendidikan Inklusif, seperti sebagai 

berikut : 

• Ruang instalasi pameran, 

• Ruang pertemuan, Dll. 

Selain itu juga terdapat kegiatan layanan konseling, kelompok 

diskusi, dan Parents support group. 

c) Fungsi Penunjang 

Fungsi ini merupakan fungsi pendukung bagi 

terlaksananya seluruh kegiatan yang ada pada bangunan, baik 

primer, sekunder. Fungsi ini dapat dihardirkan melalui 
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preferensi dan kebutuhan maysarakat, seperti toilet, parkir, 

masjid, kantin, dan ruang-ruang servis lainnya. 

Berdasarkan yang disampaikan di atas, secara umum 

terdapat tiga jenis fungsi pada tapak. Klasifikasi fungsi 

tersebut meliputi fungsi primer, sekunder, dan penunjang. 

Berikut adalah tabel mengenai keseimpulan dari fungsi objek 

pada Sekolah Inklusi. 

Tabel 4.12 Kesimpulan Analisis Fungsi 
Jenis 

Fungsi 
Fungsi 

Primer 

Pendidikan dan 
pembelajaran 

Sekolah Inklusi Terpadu 
yang direncanakan 
merupakan sebuah fasilitas 
Pendidikan yang 
menyelenggarakan program 
pendidikan tingkat SD, SMP 
dan SMA. Fasilitas ini 
mewadahi kegiatan belajar 
mengajar yang bersifat 
formal dan non-formal yang 
saling mendukung satu sama 
lain. 

Sarana bagi 
Anak 
Berkebutuhan 
Khusus untuk 
interaktif dan 
mandiri 

Sebagai wadah untuk seluruh 
peserta didik belajar tanpa 
adanya kesenjangan 
sosial/diskriminasi. 
Sehingga bagi ABK dapat 
bersosialisasi dengan anak 
reguler dan menjalani hidup 
dengan mandiri. 

Sekunder 

Sarana Sosial Sebagai tempat untuk 
memperkenalkan terkait 
dengan Pendidikan Inklusif 
kepada masyarakat. kegiatan 
layanan konseling, 
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kelompok diskusi, dan 
Parents support group. 

Penunjang 

Sarana Servis Sebagai tempat untuk 
memfasilitasi kebutuhan 
tambahan untuk masyarakat 
sekitar, seperti : toilet, parkir, 
masjid, kantin, dll. 

Sarana 
Keamanan 

Sebagai tempat untuk 
melakukan pengawasan pada 
bangunan. 

Sumber : Analisa Penulis 
 

4.2.2    Analisis Pengguna 

Analisis pengguna dilakukan untuk mengetahui seluruh 

pengguna yang nantinya akan menggunakan bangunan Pendidikan 

Inklusif. Analisis ini juga berfungsi agar seluruh pengguna dapat 

diwadahi dengan baik. Maka, berikut ini adalah pihak-pihak atau 

orang-orang yang akan menggunakan bangunan Pendidikan Inklusif 

diantaranya adalah : 

a. Peserta Didik Reguler 

Merupakan anak yang memiliki rentan usia 0-21 tahun 

yang tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam 

kelompoknya dan memiliki perkembangan baik psikis dan 

fisik yang baik. 

b. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus (ABK) diartikan sebagai 

individu-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda 

dari individu lainnya menunjukkan karakteristik fisik, 
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intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi 

dari anak normal sebayanya. 

 
Gambar 4.33 Proses Penerimaan Calon Peserta Didik ABK 

Sumber : Analisa Penulis 
 

c. Pimpinan dan pengurus Yayasan 

Merupakan struktur organisasi kepengurusan yang 

bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang terdapat 

pada setiap masing jenjang pendidikan, seperti SD, SMP, dan 

SMA. 

Tabel 4.13 Analisa Kegiatan Pimpinan dan Pengurus 

Pihak-pihak Kegiatan 

Pimpinan 

Bertanggung jawab terhadap 
segala hal yang terjadi pada 
sekolah, seperti pertemuan 
dengan guru, orangtua, 
komite sekolah, petugas 
dinas pendidikan, tamu, dll. 

Wakil Pimpinan 
Bertanggung jawab untuk 
membantu tugas dari 
pimpinan. 

Bidang Pendidikan 
Bertanggung jawab untuk 
mengelola kegiatan 
Pendidikan dan pengajaran. 

Bidang Humas 

Bertanggung jawab untuk 
mengurus segala kegiatan 
sekolah yang berhubungan 
dengan pihak luar, serta 
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menjadi jembatan antara 
internal sekolah dengan 
eksternal sekolah. 

Bidang Administrasi 

Bertanggung jawab untuk 
mengurus dan mengelola 
seluruh berkas yang 
berkaitan dengan sekolah. 

Bidang Keuangan 

Bertanggung jawab untuk 
mengurus dan mengelola 
seluruh bentuk keuangan 
sekolah. 

Bidang Pembinaan 

Bertanggung jawab untuk 
mengelola, mengawasi, dan 
membimbing kegiatan harian 
santri di asrama, dan sekolah. 

Bidang Pengelolaan dan 
Perawatan 

Beratnggung jawab untuk 
mengelola kegiatan yang 
berhubungan dengan 
perawatan, dan pengadaan 
barang pada sekolah. 

Bidang Rumah Tangga 

Bertanggung jawab untuk 
Mengelola kegiatan yang 
berhubungan dengan 
pemenuhan kebutuhan 
ruamh tangga pada sekolah. 

Bidang Keamanan 

Bertanggung jawab untuk 
memastikan keamanan baik 
didalam sekolah maupun 
dilingkungan sekolah. 

Customer Service 

Melayani segala keluhan, 
pertanyaan serta memberikan 
informasi kepada masyarakat 
yang datang ke sekolah. 

Assessment Center 

Bertanggungg jawab untuk 
mengidentifikasi kebutuhan 
dan kemnampuan calon 
peserta didik dan peserta 
didik dalam menerima 
pembelajaran. 

Sumber : Analisa Penulis 

 

d. Dewan Guru dan Staf 

Dewan guru adalah pendidik professional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 
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melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta. Pada sekolah 

penyelenggara Pendidikan Inklusif terdiri atas guru kelas, guru 

mata pelajaran, dan guru pendambing khusus (GPK). Berikut 

analisis kegiatan dewan guru dan staff, yaitu : 

Tabel 4.14 Analisis Kegiatan Dewan Guru dan Satf 

Pihak-pihak Kegiatan 

Kepala Sekolah 
Bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan kegiatan Pendidikan 
di sekolah. 

Wakil Kepala Sekolah 
Membantu kepala sekolah dalam 
mengawasi kegiatan Pendidikan. 

Guru Kelas 

Melaksanakan kegiatan 
mengajar pada suatu kelas 
tertentu disekolah, yang 
bertanggung jawab atas 
pengolahan pembelajaran dan 
adiministrasi di kelasnya. Berada 
pad akelas rendah seperti kelas 1, 
2, dan 3. 

Guru Mata Pelajaran 

Bertanggung jawab mengajar 
mata pelajaran tertentu sesuai 
dengan kualifikasi yang 
dipersyaratkan. 

Guru Pendamping 
Khusus 

Yang memiliki latar belakang 
Pendidikan khusus/ luar biasa, 
bertanggung jawab untuk 
membimbing peserta didik 
khusus dalam membantu proses 
belajar pada kelas. 

Kepala Laboratorium 
(IPA, Fisika, Kimia, Biologi, 

Komputer, Bahasa, dan 
Kesenian) 

Bertanggung jawab mengelola 
dan mengatur kegiatan yang 
berlangsung di dalam 
laboratorium. 

Asisten Laboratorium 
(IPA, Fisika, Kimia, Biologi, 

Komputer, Bahasa, dan 
Kesenian) 

Bertanggung jawab membantu 
dalam kegiatan yang berlangsung 
di dalam laboratorium. 

Staf. Tata Usaha 
Bertanggung jawab untuk 
mengakomodir dan membina 
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serta pengembangan karir 
karyawan. 

Staf. Perpustakaan 

Bertanggung jawab untuk 
mengurus dan mengatur 
kepustakaan sekolah pada 
perpustakaan. 

Staf. Kebersihan 

Bertanggung jawab untuk 
memastikan kondisi sekolah agar 
tetap terjaga kebersihannya. 

Staf. Utilitas 

Bertanggung jawab untuk 
mengatur, mengontrol serta 
menjalankan sistem jaringan 
utilitas seperti air, limbah, 
sampah, dll. 

Staf. ME 

Bertanggung jawab untuk 
Mengatur, mengontrol serta 
menajalnkan jaringan mekanikal 
elektrikal sperti genset, AHU, 
AC, dll. 

Staf. Perkebunan dan 
Taman 

Bertanggung jawab untuk 
mengatur, mengontrol serta 
mengurus tata Kelola 
perkebunan dan taman sekolah 
yang berperan penting sebagai 
salah satu media terapi bagi 
ABK. 

Customer Service 

Melayani segala keluhan, 
pertanyaan serta memberikan 
informasi kepada masyarakat 
yang datang ke sekolah. 

Sumber : Analisa Penulis 
 

e. Terapis/Tenaga Ahli 

Terapis/Tenaga Ahli adalah pihak-pihak yang akan 

menjalankan kegiatan terapis pada peserta didik berkebutuhan 

khusus, diantaranya adalah terapi wicara, terapi okupasi, terapi 

sensori integrasi, terapi perilaku dan komunikasi, terapi 



118 
 

kognitif, fisioterapi, baik dalam bidang medis dan non medis, 

memerlukan pihak-pihak yang ahli dibidangnya. Seperti 

terapis, psikolog, dokter, dan lain-lain. 

Tabel 4.15 Analisis Kegiatan Terapis/Tenaga Ahli 
Pihak-pihak Kegiatan 

Terapis 

Merupakan orang yang ahli 
dalam bidang terapi, khususnya 
yang dibutuhkan pada Sekolah 
Inklusi. 

Psikolog 

Merupakan orang yang ahli 
dalam memahami kondisi psikis 
peserta didik dan orangtua 
peserta didik. Bertugas untuk 
memberikan konseling dan 
motivasi bagi peserta didik dan 
orangtua peserta didik utnuk 
terus optimis dalam menggali 
potensi ABK. 

Dokter 

Tenaga medis yang disediakan 
Sekolah Inklusi memiliki 
tanggung jawab untuk 
memberikan pertolongan 
pertama bagi perseta didik yang 
mengalami sakit/cidera, 
melakaukan imunisasi dan cek 
Kesehatan rutin. Bersama dengan 
psikolog yang memiliki peran 
dalam kegiatan penerimaan dan 
klasifikasi peserta didik baru. 

Sumber : Analisa Penulis 
 

f. Pelaku Kegiatan Penunjang 

Dalam hal ini kegiatan yang dapat menunjang dari kegiatan 

sekolah, Asrama, dan Servis seperti pemasok bahan makanan, 

perlatan terapi, workshop atau pelatihan, dll. 
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Tabel 4.16 Analisis Kegiatan Pelaku Penunjang 

Pihak-pihak Kegiatan 

Kegiatan 
Sekolah 

Pengelola UKS 

Mengelola dan 
memeriksa Kesehatan 
peserta didik pada 
sekolah 

Pengelola Koperasi 
Mengelola unit koperasi 
sekolah. 

Pengelola Kantin 
Mengelola urusan 
administrasi kantin 

Kegiatan 
Asrama 

Pengelola Asrama 

Bertanggung jawab 
untuk mengelola 
seluruh kegiatan pada 
asrama sekolah. 

Pengelola Klinik 
Memeriksa Kesehatan 
penghuni asrama. 

Pengelola Laundry 

Bertanggung jawab 
untuk kebersihan 
pakaian dari penghuni 
asrama. 

Pengelola Dapur 
Menyediakan makanan 
untuk penghuni asrama. 

Kegiatan 
Servis 

Pengelola Tempat 
Ibadah 

Menjaga dan merawat 
fasilitas yang terdapat 
pada tempat ibadah. 

Petugas Kebersihan 
Menjaga kebersihan 
lingkungan sekolah. 

Petugas Taman 
Membersihkan dan 
merawat vegetasi di 
lingkungan sekolah. 

Petugas Perawatan 
Merawat dan menjaga 
semua alat pada fasilitas 
yang ada pada sekolah. 

Petugas Keamanan 
Menjaga keamanan 
lingkungan sekolah. 

Sumber : Analisa Penulis 
 

g. Orangtua 

Orangtua/Wali dari peserta didik yang dapat melakukan antar-

jemput peserta didik, pertemuan dengan dewan guru, 

melakukan konsultasi dan diskusi dengan psikolog dan terapis 

untuk mengetahui tumbuh kembang pada anak. 
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h. Pelaku Kegiatan Lain 

Dalam hal ini seperti tamu, undangan event-event yang 

berkaitan dengan sosialisasi terkait Pendidikan Inklusif, dan 

peneliti. 

Tabel 4.17 Analisis Kegiatan Pelaku Lainnya 

Pihak-pihak Kegiatan 

Masyarakat Sosialisai terkait dengan 
Pendidikan Inklusif. 

Peneliti Bertujuan untuk menggali 
informasi tentang Pendidikan 
Inklusif. 

Sumber : Analisa Penulis 
 

i. Analisis Jumlah Pengguna 

Tabel 4.18 Analisis Jumlah Pengguna 

No. Golongan Pengguna 
SD SMP SMA 

(Orang) 

1. 
Peserta 
Didik 

Reguler 456 627 684 
ABK 120 165 180 

Sub Total 2232 orang 

2. 

Pimpinan dan Pengurus 
Yayasan 

Pimpinan 

Pimpinan 
1 

Wakil Pimpinan 
1 

Bidang 
Pendidikan 

Kepala Bagian 
Pendidikan 

1 

Staf Bagian 
Pendidikan 

2 

Bidang 
Humas 

Kepala Bagian humas 
1 

Staf Bagian humas 
2 

Bidang 
Administrasi 

Kepala Bagian 
Keuangan 

1 

Staf Bagian Akuntansi 
2 

Staf Bagian 
Operasional 

2 

Kepala Bagian Tata 
Usaha 

1 
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Staf Bagian Tata 
Usaha 

2 

Customer Service 
2 

Bidang 
Pembinaan 

Kepala Bidang 
Pembinaan 

1 

Kepala Bagian 
Kedisiplinan 

1 

Staf Bagian 
Kedisiplinan 

6 

Kepala Bagian 
Keasramaan 

1 

Staf Bagian 
Keasramaan 

6 

Kepala Bagian 
Keagamaan 

1 

Staf Bagian 
Keagamaan 

6 

Bidang 
Pengelolaan 

dan 
Perawatan 

Kepala Bidang 
Pengelolaan dan 
Perawatan 

1 

Staf Pengadaan 
2 

Staf Logistik 
2 

Staf Bagian 
Pembangunan 

2 

Staf Pemeliharaan 
2 

Staf Kebersihan 
2 

Staf Perkebunan 
2 

Bidang 
Rumah 
Tangga 

Kepala Bidang Rumah 
Tangga 

1 

Kepala Bidang Dapur 
1 

Kepala Bagian 
Keamanan 

1 

Sub Total 56 orang 

3. 
Dewan 

Guru dan 
Staf 

Kepala Sekolah 1 1 1 
Wakil Kepala Sekolah 1 1 1 
Guru kelas 24 - - 
Guru mata pelajaran - 53 66 
Guru pendamping 
khusus 

120 165 180 

Kepala Lab. 3 7 7 
Asisten Lab. 6 14 14 
Staf. Tata usaha 4 4 4 
Staf. Perpustakaan 4 4 4 
Staf. Kebersihan 6 6 6 
Staf. Utilitas 2 2 2 
Staf. ME 3 3 3 
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Staf. Perkebunan & 
Taman 

3 3 3 

Customer Service 2 2 2 
Sub Total 737 orang 

4. 

Terapis/ 
Tenaga Ahli 

Terapis 

Terapi Wicara 
6 6 6 

Fisio Terapi 
6 6 6 

Terapi Okupasi 
6 6 6 

Terapi Kognitif 
6 6 6 

Terapi Sensori 
Integrasi 

6 6 6 

Psikolog 4 4 4 

Dokter 2 2 2 

Sub Total 108 orang 

5. 

Kegiatan 
Penunjang 

Sekolah 

Pengelola UKS 
3 3 3 

Pengelola Koperasi 
7 7 7 

Pengelola Kantin 
4 

Asrama 

Pengelola Asrama 
- - 4 

Pembina Asrama 
- - 18 

Cleaning Service 
- - 6 

Satpam 
- - 3 

Pengelola Klinik 
- - 4 

Pengelola Laundry - - 18 
Pengelola Dapur 

- - 9 

Tamu Asrama 
- - 25 

Servis 

Pengelola Tempat 
Ibadah 

2 2 2 

Petugas Kebersihan 
5 5 5 

Petugas Taman 
4 4 4 

Petugas Perawatan 
4 4 4 

Petugas Keamanan 
4 4 4 
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Sub Total 178 orang 

6. Orangtua -    

7. 

Pelaku 
Kegiatan 

Lain 

Tamu 25 25 25 
Lainnya 

25 25 25 

Sub Total 150 orang 

Total Keseluruhan 3461 orang 

Sumber : Analisa Penulis 
 

4.2.3    Analsis Pola Kegiatan Pengguna 

1. Peserta Didik SD dan SMP 

 
Gambar 4.34 Pola Kegiatan Peserta Didik SD dan SMP 

Sumber : Analisa Penulis 

2. Peserta Didik SMA 

 
Gambar 4.35 Pola Kegiatan Peserta Didik SMA 

Sumber : Analisa Penulis 

3. Pimpinan dan Pengurus Yayasan 

 
Gambar 4.36 Pola Kegiatan Pimpinan dan Pengurus Yayasan 

Sumber : Analisa Penulis 

4. Dewan Guru dan Staf 

 
Gambar 4.37 Pola Kegiatan Dewan Guru dan Staf 

Sumber : Analisa Penulis 
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5. Terapis/Tenaga Ahli 

 
Gambar 4.38 Pola Kegiatan Terapis/Tenaga Ahli 

Sumber : Analisa Penulis 

6. Pengelola Asrama 

 
Gambar 4.39 pola Kegiatan Pengelola Asrama 

Sumber : Analisa Penulis 

7. Petugas Servis 

 
Gambar 4.40 Pola Kegiatan Petugas Servis 

Sumber : Analisa Penulis 

8. Orangtua 

 
Gambar 4.41 Pola Kegiatan Orangtua 

Sumber : Analisa Penulis 

9. Masyarakat/Peneliti 

 
Gambar 4.42 Pola Kegiatan Masyarakat/Peneliti 

Sumber : Analisa Penulis 
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4.3    Analisis Khusus 

4.3.1    Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khsusus yang Diwadahi 

Tabel 4.19 Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus yang Diwadahi 

Anak 
Berkebutuhan 

Khusus 

Karakteristik 

Tunanetra 

Terdapat dua klasifikasi tunanetra, yaitu : 
1. Anak yang tergolong buta akademis 
(educationally blind) 
yakni anak tidak dapat menggunakan 
penglihatannya lagi untuk tujuan belajar 
huruf cetak. Program pembelajaran yang 
diberikan pada anak untuk belajar yakni 
melalui visual senses (sensori lain di luar 
penglihatan). 
2. Anak yang melihat sebagian (low vision)  
Anak dengan penglihatan yang masih 
berfungsi secara cukup, diantara 20/70 – 
20/200, atau mereka yang mempunyai 
ketajaman penglihatan normal tapi medan 
pandangan kurang dari 20 derajat. Cara 
belajar yang utama untuk dapat 
memaksimalkan penglihatannya adalah 
dengan menggunakan sisa penglihatan yang 
dimiliki (visualnya). 
Karaktersitik : 
1. Penglihatan samar-samar untuk jarak dekat 
atau jauh. Hal ini banyak dijumpai pada 
kasus myopia, hyperopia, atau 
astigmatismus. Semua ini masih dapat diatasi 
dengan menggunakan kacamata nmaupun 
lensa kontak. 
2. Medan penglihatan yang terbatas. 
Misalnya: hanya jelas melihat tepi/perifer 
atau sentral. Dapat terjadi pada satu ataupun 
kedua bola mata. 
3. Tidak mampu membedakan warna. 
4. Adaptasi terhadap terang dan gelap 
terhambat. 
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5. Sangat peka atau sensitif terhadap cahaya 
atau ruang terang atau photophobic.  

Tunarungu 

Klasifikasi Tunarungu, diantaranya : 
- Ringan (20-30 dB) Mampu berkomunikasi 
dengan menggunakan pendengarannya. 
Gangguan ini merupakan ambang batas 
(border line) antara orang yang sulit 
mendengar dengan orang normal. 
- Marginal (30-40dB) Sering mengalami 
kesulitan mengikuti suatu pembicaraan pada 
jarak beberapa meter. 
- Sedang (40-60 dB) Dengan alat bantu 
dengar atau bantuan mata, orang ini masih 
bisa belajar berbicara. 
- Berat (60-75 dB) Orang ini tidak bisa 
belajar berbicara tanpa menggunakan teknik 
khusus. Gangguan ini dianggap sebagai “tuli 
secara edukatif”. 
 
Anak dengan kehilangan pendengaran atau 
tunarungu memiliki kemampuan intelektual 
yang normal, namun memiliki karakteristik 
sebagai berikut: 
1. Keterlambatan dalam perkembangan 
bahasa karena kurangnya exposure (paparan) 
terhadap Bahasa lisan. 
2. Mahir dalam bahasa sandi, seperti bahasa 
isyarat atau pengejaan dengan jari. 
3. Memiliki kemampuan untuk membaca 
gerak bibir 
4. Bahasa lisan tidak berkembang dengan 
baik; kualitas bicara agak monoton atau 
kaku. 
5. Pengetahuan terbatas karena kurangnya 
exposure terhadap bahasa lisan. 
6. Mengalami isolasi sosial, keterampilan 
sosial yang terbatas, dan kurangnya 
kemampuan mempertimbangkan perspektif 
orang lain karena kemampuan komunikasi 
terbatas. 

Tunadaksa Klasifikasi Tunadaksa, diantaranya : 
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(1) ringan individu tunadaksa yang dapat 
berjalan tanpa menggunakan alat, berbicara 
tegas, dapat menolong dirinya sendiri dalam 
kehidupan sehari-hari. Mereka dapat hidup 
bersamasama anak normal lainnya (dalam 
hal ini mengikuti aktivitas sehari-hari). 
Kelainan yang dimiliki oleh kelompok ini 
tidak mengganggu kehidupan dan 
pendidikannya dapat ditingkatkan melalui 
terapi. 
(2) sedang individu tunadaksa yang 
membutuhkan treatment atau latihan khusus 
untuk bicara, berjalan, dan mengurus dirinya 
sendiri. Golongan ini memerlukan alat-alat 
khusus untuk membantu gerakannya, seperti 
brace untuk membantu penyangga kaki, kruk 
atau tongkat sebagai penopang dalam 
berjalan. Dengan pertolongan secara khusus, 
anak-anak kelompok ini diharapkan dapat 
mengurus dirinya sendiri. 
 
1. Karakteristik Emosi-sosial 
Anak tunadaksa cenderung acuh bila 
dikumpulkan bersama anak-anak normal 
dalam suatu permainan yang tidak dapat 
dijangkau olehnya. Akibat kecacatannya 
anak dapat mengalami keterbatasan dalam 
berkomunikasi dengan lingkungannya. 
2. Karakteristik Intelegensi 
IQ anak tunadaksa rata-rata setara pada anak 
normal. 
3. Karakteristik Fisik 
Anak tunadaksa adalah anak yang 
mempunyai kelainan ortopedik atau salah 
satu bentuk berupa gangguan dari fungsi 
normal pada tulang, otot, dan persendian 
yang bisa karena bawaan sejak lahir, penyakit 
atau kecelakaan, sehingga apabila mau 
bergerak atau berjalan memerlukan alat 
bantu. 

Tunagrahita 
Klasifikasi Tunagrahita, diantaranya : 
1. Tunagrahita ringan (Inferior) (IQ 51-70) 
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- Tidak tampak sebagai anak 
keterbelakangan oleh orang biasa. 

- Dapat belajar keterampilan praktis, 
membaca, menulis dan menghitung. 

- Dapat mencapai keterampilan untuk 
penyesuaian sosial dan pekerjaan untuk 
pemeliharaan diri tapi dilakukan dengan 
lamban. 

- Membutuhkan dukungan dan bimbingan 
berkala saat mengalami tekanan ekonomi 
atau sosial yang tidak biasa. 

2. Tunagrahita sedang (Moron) (IQ 36-51) 
- Lambat dalam bergerak serta berbicara 

dan berkomunikasi secara sederhana 
- Bisa dilatih mengerjakan tugas-tugas 

sederhana untuk menolong diri 
- Dapat dilatih keterampilan-keterampilan 

tangan sederhana 
- mampu merawat diri sendiri dengan 

pendampingan 
 
Karakteristik Tunagrahita, diantaranya : 
- Kurang mampu dalam bersosialisasi 
- Kurang mengurus dirinya sendiri 
- Sulit dalam memusatkan perhatian 
- Kemampuan Bahasa yang kurang 
- Sulit dalam membaca & menghitung 
namun dapat dilatih 
- Kurang rasa percaya diri 

Tunaganda 

- Segi Sosial 
a. Hambatan fisik dalam melaksanakan 
kegiatan sehari-hari 
b. Rasa rendah diri 
c. Isolatif 
d. Kurang percaya diri 
e. Hambatan dalam ketrampilan kerja 
f. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan 
sosial. 
- Segi Akademis 
1. Masalah dalam mengingat sesuatu. 
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2. Masalah dalam mempelajari informasi 
yang baru. 
3. Masalah dalam berbicara atau kemampuan 
berbahasa. 
4. Mudah merasa lelah, frustrasi atau marah. 
5. Mudah tersinggung. 
6. Depresi, yaitu mudah sedih dan terpuruk. 
7. Agresif, yaitu menunjukkan emosi marah 
secara berlebihan. 

Strategi dan solusi 
berdasarkan 

penarikan benang 
merah karakteristik 

ABK : 

• Membagi jenis ketunaan peserta didik 
setiap kelasnya maksimal 2 ketunaan, dan 
jumlah peserta didik ABK sebanyak 5 
orang dalam satu kelas dengan GPK 
masing-masing satu per ABK. 

• Mengklasifikasi tingkat kategori 
ketunaan pada peserta didik ABK yang 
bertujuan untuk membaginya pada model 
pembelajaran “Kelas Khusus”, seperti : 
- Tunanetra dengan kategori buta 

akademis dengan kebutuhan 
pembelajaran dengan kemampuan 
“sensori diluar pengelihatan” seperti 

indera peraba dan pendengaran. 
- Tunarungu dengan kategori berat 

yang lebih membutuhkan 
pembelajaran bahasa isyarat untuk 
bekal dalam proses belajar pada 
sekolah. 

• Mengklasifikasi tingkat kategori 
ketunaan pada peserta didik ABK yang 
bertujuan untuk membaginya pada model 
pembelajaran “Kelas Pull Out”, seperti : 
- Tunagrahita dengan kategori 

Moron/sedang (IQ 36-51) 
membutuhkan penangan intensif 
yang berkaitan dengan “mengurus 

dirinya sendiri dan melatih dalam 
berkomunikasi” 

- Tunadaksa dengan kategori sedang 
yang lebih membutuhkan dalam hal 
“mengurus dirinya sendiri” dengan 

treatment atau latihan khusus dalam 
berbicara dan berajalan. 

• Menyediakan fasilitas terapi yang dibina 
oleh ahli 

• Menyediakan fasilitas pendidikan 
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Tujuan : Peserta didik berkebutuhan khusus dan reguler berada 
didalam wadah Pendidikan yang sama bertujuan untuk 
menciptakan hubungan sosial tanpa ada nya 
kesenjangan sosial, dan bagi ABK dapat melatih untuk 
bergabung dengan masyarakat luas sehingga 
memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. 

Sumber : Analisa Penulis 
 

4.3.2    Analisis Kebutuhan Fasilitas Terapi Berdasarkan Karakteristik dan 

Kebutuhan Peserta didik Berkebutuhan Khusus 

Setelah mengetahui karakteristik dan kebutuhan dari peserta 

didiik berkebtutuhan khusus, maka bisa diketahui jenis terapi apa 

saja yang dibutuhkan oleh peserta didik berkebutuhan khusus, 

berikut ini adalah hasilnya : 

Tabel 4.20 Analisa Kebutuhan Fasilitas Terapi 

Karakteristik ABK 
Jenis Terapi yang 

Dibutuhkan 

• Pada nak tunarungu, 
tunadaksa, dan tunagrahita 
lambat dalam berbicara dan 
berkomunikasi. 

• Bila anak dapat berbicara 
maka bicaranya tidak 
dipakai untuk berkomuikasi 
dikarenakan kurangnya 
bersosialisai. 

• Terapi Wicara adalah terapi 
yang digunakan untuk 
mengatasi masalah bicara. 
Terapi wicara bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan 
bicara dan mengekspresikan 
bahasa pada anak. 
Selain bahasa yang bersifat 
verbal, terapi ini juga melatih 
bentuk bahasa nonverbal. 

 
• Kebutuhan Ruang Terapi 

Wicara 
- Meja dan kursi untuk 

terapis dalam 
melakukan kegiatan 
terapi 

- Lemari untuk berkas 
terapi 

• Pada anak tunadaksa 
memiliki kelainan pada 

• Fisio Terapi adalah terapi 
untuk melatih otot-otot 
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sistem otot pada tubuhnya, 
sehingga memiliki 
gangguan dalam bergerak. 
Maka dari itu perlu adanya 
kegiatan Latihan fisik 
diantaranya berjalan, 
keseimbangan, dan alat 
bantu gerak. 

• Pada anak tunagrahita ada 
yang terlahir dengan 
tonus/tegangan oto yang 
lemah, sehingga perlu 
adanya kegiatan Latihan 
penguatan otot. 

bagian badan yang 
mengalami kelainan. Dalam 
latihan ini melibatkan otot 
atau gerak secara aktif 
melalui berbagai kegiatan 
fisik, latihan berjalan, latihan 
keseimbangan, dan dengan 
bantuan alat. 

 
• Kebutuhan Ruang Fisio 

Terapi 
- Bersifat One on One 

dalam melaksanakan 
kegiatan terapi. 

- Meja dan kursi untuk 
terapis dalam 
melakukan kegiatan 
terapi 

- Lemari untuk berkas 
terapi 

- Alat bantu gerak, 
dengar, dan visual. 

• Keterbasan dalam gerak 
seperti melakukan aktivitas 
sehari-hari yakni, 
memegang benda, 
pergerakan badan yang kaku 
hal ini dijumpai pada anak 
tunadaksa. 

• Kemampuan dalam rasa 
percaya diri yang rendah 
pada anak tunagrahita, 
mengakibatkan anak 
menjadi bergantung pada 
orang lain. 

• Terapi Okupasi adalah jenis 
terapi yang secara khusus 
digunakan untuk membantu 
orang-orang untuk hidup 
mandiri, pemahaman, dan 
kemampuan sensorik dan 
motoriknya. Kemandirian 
diberikan kerena pada 
dasarnya anak "bermasalah" 
tergantung pada orang lain 
atau bahkan terlalu acuh 
sehingga beraktifitas tanpa 
komunikasi dan 
memperdulikan orang lain. 
Terapi ini membantu anak 
mengembangkan kekuatan 
dan koordinasi, dengan atau 
tanpa menggunakan alat. 

 
• Kebutuhan Ruang Terapi 

Okupasi 
- Meja dan kursi untuk 

terapis dalam 
melakukan kegiatan 
terapi 
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- Lemari untuk berkas 
terapi 

• Susah dalam memusatkan 
konsentrasi pada suatu 
pembelajaran pada anak 
tunagrahita. 

• Terapi Kognitif adalah untuk 
anak yang mengalami 
gangguan kognitif dan 
perseptual, misal anak yang 
tidak bisa berkonsentrasi, 
anak yang mengalami 
gangguan pemahaman, dan 
lain-lain. 

 
• Kebutuhan Ruang Terapi 

Kognitif 
- Meja dan kursi untuk 

terapis dalam 
melakukan kegiatan 
terapi 

- Lemari untuk berkas 
terapi 

• Anak yang memiliki 
gangguan sensori seperti 
visual, pendengaran, dan 
keseimbangan. Hal ini 
terdapat pada anak 
tunanetra, tunarungu, 
tunadaksa, dan tunagrahita. 

• Terapi Sensori Integrasi 
adalah untuk anak yang 
mengalami gangguan 
pengintegrasian sensori, 
misalnya sensori visual, 
sensori taktil, sensori 
pendengaran, sensori ke-
seimbangan, pengintegrasi-an 
antara otak kanan dan otak 
kiri, dan lain-lain. 

 
• Kebutuhan Ruang Terapi 

Sensori Integrasi 
- Meja dan kursi untuk 

terapis dalam 
melakukan kegiatan 
terapi 

- Lemari untuk berkas 
terapi 

- Alat bantu gerak, 
dengar, dan visual. 

Sumber : Analisa Penulis 
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4.3.3    Analisis Karakteristik Ruang pada Sekolah Inklusi dengan Elemen Pembentuk Ruang 

Tabel 4.21 Analisis Karakteristik Ruang Inklusi dengan Faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

A
B

K
 

Pencahayaan Penghawaan Warna Tekstur Suara Sirkulasi 

T
un

an
et

ra
 

• Tingkat pencahayaan 
(Lux) pada ruang, yaitu : 
- Ruang Kelas 250 Lux 
- Perpustakaan 300 Lux 
- Lab 500 Lux 
- Kantin 200 Lux 

• Dengan warna cahaya 
lampu mulai dari 3.300 K 
sampai 5.300 K (warm 
white dan cool white). 

• Pencahayaan alami sangat 
di rekomendasikan. 

• Pencahayaan buatan 
dengan sistem indirect 
sangat di rekomendasikan 
karena dapat menghasilkan 
cahaya yang tidak 
membuat silau. 

• Penggunaan skylight pada 
area sirkulasi dan 
pengguna jendela double 
glazed dengan sliding 
system pada tiap-tiap ruang 
yang terdapat pada sekolah 
inklusi. 

Alami 
• Penggunaan 

sistem ventilasi 
silang dengan 
minimal luas 
lubang 
ventilasinya 
sebesar 5% dari 
luas ruangan. 

• Penggunaan 
jendela dengan 
sliding system. 

 
Buatan 
• Air Conditioner 

dan Exhaust 
Fan. 

• Penghawaan 
ideal dengan 
suhu konsisten 
suhu ideal, yaitu 
20-250C. 

• Warna pastel kontras 
lebih mudah diterima 

 
Gambar 4.43 Warna 

Pastel 
Sumber : Google.com • Tekstur pada 

lantai tidak 
boleh licin. 

• Tekstur pada 
lantai dan 
dinding dengan 
ketinggian 1,5m 
menggunakan 
tekstur lembut 
seperti karpet. 

• Ketenangan ruang 
membantu indra 
pendengaran 
menerima informasi 
dengan baik 

• Material pelapis 
dinding pada ruang 
kelas dan terapi 
menggunakan 
acoustic foam yang 
bertujuan untuk 
menahan benturan 
pada anak pada 
dinding, juga sebagai 
elemen aksutik ruang. 

• Perlu bantuan handrail, 
guiding block maupun 
informasi sign dalam bentuk 
timbul/braile. 

T
un

ar
un

gu
 

• Penggunaan sign yang jelas 
sebagai petunjuk peruangan. 

T
un

ad
ak

sa
 • Tidak terlalu 

bermasalah dengan 
warna kontras 
maupun lembut 

• Sirkulasi luas serta 
menjamin keselamatan dan 
kemudahan penuh (ramp, 
hand rail, guiding block). 

T
un

ag
ra

hi
ta

 

• Warna warna hangat 
dan lembut dan 
memberi kesan 
tenang. 

 
Gambar 4.44 Warna 
Hangat dan Lembut 

Sumber : Google.com 

• Sirkulasi ruang yang 
sederhana dan mudah dihafal 
serta bantuan signage. 

Sumber : Analisa Penulis
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4.4    Analisis Ruang 

4.4.1    Program Ruang 

Program ruang berisikan daftar kebutuhan ruang yang dihitung 

bersama besaran sirkulasi, jumlah ruang, standar raung dengan 

maksud mengetahui luas total ruang. Acuan analisis kebutuhan 

ruang ini adalah : 

DA : Data Arsitek 

PPN : PerMen Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 

A : Analisa 

MDBA : Manual Desain Bangunan Aksesibel 

Selain menggunakan acuan diatas, dibutuhkan sirkulasi pada 

area berdasarakan kebutuhan setiap ruang menggunakan ketentuan 

yang mengacu pada buku “Time Saver Standar of Building Type” 

sebagai berikut : 

Tabel 4.22 Presentase Sirkulasi 

Presentase Keterangan 
5-10 % Standar minimum 
20 % Kebutuhan Keluasan Sirkulasi 
30 % Kebutuhan Kenyamanan Fisik 
40 % Tuntutan Kenyamanan Psikologis 
50 % Tuntutan Spesifik Kegiatan 

70-100 % Keterkaitan dengan Banyak Kegiatan 
Sumber : Time Saver Standar of Building Type 

 

Berikut ini merupakan tabel program ruang yang telah 

direncanakan untuk menjadi acuan dalam perancangan bangunan 

Pendidikan Inklusif, yakni : 
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Tabel 4.23 Program Ruang Pimpinan dan Pengurus 

NAMA RUANG SIFAT 
RUANG 

JUMLAH STANDAR KAPASITAS SIRKULASI 
LUAS 

TOTAL 
SUMBER 

PIMPINAN 
DAN PENGURUS 

Ruang Informasi 
Publik 

1 Unit 2 m2 / petugas 2 Orang 50 % 6 m2 DA 
Lobi 

1 Unit 
0,65 m2 / 

Orang 
60 Orang 30 % 50,7 m2 DA 

Ruang Pimpinan 

Privat 

1 Unit 
Luas minimum 
12 m2

 & lebar 
minimum 3 m 

1 Orang 30 % 12 m2 PPN 

Ruang Wakil Pimpinan 
1 Unit 

Luas minimum 
12 m2

 & lebar 
minimum 3 m 

1 Orang 30 % 12 m2 PPN 

Ruang Bidang Pendidikan 

1 Unit 

4 m2 / petugas 
dengan luas 
minimum 16 

m2 

3 Orang 30 % 16 m2 PPN 

Ruang Bidang Humas 1 Unit 

4 m2 / petugas 
dengan luas 
minimum 16 

m2 

3 Orang 30 % 16 m2 PPN 

Ruang Bidang Administrasi 1 Unit 4 m2 / petugas 10 Orang 30 % 60 m2 PPN 
Ruang Bidang Pembinaan 1 Unit 4 m2 / petugas 22 Orang 30 % 132 m2 PPN 
Ruang Bidang Pengelolaan dan 
Perawatan 

1 Unit 4 m2 / petugas 13 Orang 30 % 78 m2 PPN 
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Ruang Bidang Rumah Tangga 1 Unit 

4 m2 / petugas 
dengan luas 
minimum 16 

m2 

3 Orang 30 % 16 m2 PPN 

Ruang Rapat 1 Unit 
1.25 m2 / 

Orang. 

Jumlah 
Pimpinan dan 

Pengurus 
60 Orang 

30 % 100 m2 DA 

Ruang Terapis/Tenaga Ahli 10 Unit 4 m2 / petugas 20 Orang 30 % 81,95 m2 DA 

R. Assesment/Konseling 10 Unit 
Ruang Kerja 

32 m2 / Ruang 
3 Orang 40 % 267 m2 DA 

Toilet 

Pria 

Servis 

10 Unit 
Luas minimum 

1 unit WC 2 
m2 

6 Staf/1 Unit 30 % 26 m2 PPN 

Wanita 10 Unit 
Luas minimum 

1 unit WC 2 
m2 

6 Staf/1 Unit 30 % 26 m2 PPN 

Pantry 1 Unit 4 m2 / petugas 7 Orang 30 % 40 m2 DA 
Luas Kebutuhan Ruang Pimpinan dan Pengurus 939,65 m2 

Sumber : Analisa Penulis
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Tabel 4.24 Program Ruang Sekolah Dasar 

NAMA RUANG SIFAT 
RUANG 

JUMLAH STANDAR KAPASITAS SIRKULASI LUAS 
TOTAL 

SUMBER 

PENDIDIKAN 
(SEKOLAH DASAR) 

P
en

er
im

aa
n Ruang Informasi 

Publik 

1 Unit 2 m2 / petugas 2 Orang 50 % 6 m2 DA 

Lobi 
1 Unit 

0,65 m2 / 
Orang 

25 % dari 
Jumlah 

Peserta didik 
30 % 97,5 m2 DA 

G
ur

u 
da

n 
S

ta
f 

Ruang Kepala Sekolah 

Privat 

1 Unit 
Luas minimum 
12 m2

 & lebar 
minimum 3 m 

1 Orang 50 % 12 m2 PPN 

Ruang Wakil Kepala Sekolah 1 Unit 
Luas minimum 
12 m2

 & lebar 
minimum 3 m 

1 Orang 50 % 12 m2 PPN 

Ruang Tata Usaha 1 Unit 

4 m2 / staff 
atau luas 
minimum 

16m2 

4 Orang 30 % 24 m2 PPN 

Ruang Customer Service 1 Unit 2 m2 / petugas 2 Orang 50 % 6 m2 DA 

Ruang Guru 144 Unit 4 m2 / pendidik 

Jumlah 
Guru kelas = 

24 Orang 
GPK = 120 

Orang 

30 % 750 m2 PPN 
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Total = 144 
Orang 

Ruang Rapat 1 Unit 
1.25 m2 / 

Orang 

Jumlah Guru 
dan Staf = 150 

Orang 
30 %  250 m2 DA 

P
en

di
di

ka
n 

Lapangan Upacara 

Semi 
Privat 

1 Unit 1,2 m2 / Orang 1143 Orang 30 %  1783 m2 PPN 

Ruang Kelas Inklusi 24 Unit 

2 m2 / peserta 
didik, 1 

rombel, lebar 
minimum 5 m 

24 Orang 
(dengan 5 

Peserta ABK) 
30 % 

1497,6 
m2 PPN 

Ruang Kelas Khusus 12 Unit 

2 m2 / peserta 
didik, 1 

rombel, lebar 
minimum 5 m 

5 Orang 30 % 156 m2 A 

Perpustakaan 1 Unit 
1,5 kali luas 
ruang kelas 

40 Orang 40 % 100,8 m2 PPN 

Aula 1 Unit 
2 m2 / peserta 

didik 
600 Orang 30 % 1560 m2 A 

Lab. IPA 2 Unit 

2,4 m2 / peserta 
didik, 1 

rombel, lebar 
minimum 5 m 

24 Orang 30 % 150 m2 PPN 

Lab. Komputer 2 Unit 

2 m2 / peserta 
didik, 1 

rombel, lebar 
minimum 5 m 

24 Orang 30 % 124,8 m2 PPN 
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Lab. Bahasa 

2 Unit 

2 m2 / peserta 
didik, 1 

rombel, lebar 
minimum 5 m 

24 Orang 30 % 124,8 m2 PPN 

Ruang Kesenian 

2 Unit 

2 m2 / peserta 
didik, 1 

rombel, lebar 
minimum 5 m 

24 Orang 30 % 124,8 m2 A 

Ruang UKS 
1 Unit 

Luas minimum 
12 m2 

6 Orang 30 % 16 m2 PPN 

T
er

ap
i/

T
en

ag
a 

A
hl

i 

Ruang Terapis/Tenaga Ahli 8 Unit 4 m2 / petugas 16 Orang 30 % 65,56 m2 DA 
Ruang Assesment/Konseling 

6 Unit 
Ruang Kerja 

32 m2 / Ruang 
3 Orang 40 % 160 m2 DA 

Ruang Terapi Wicara 
6 Unit 

Ruang Kerja 9 
m2 / Ruang 

2 Orang 40 % 54 m2 DA 

Ruang Fisio Terapi 
6 Unit 

Ruang Kerja 
20 m2 / Ruang 

2 Orang 40 % 120 m2 DA 

Ruang Terapi Okupasi 
6 Unit 

Ruang Kerja 
16 m2 / Ruang 

2 Orang 40 % 96 m2 DA 

Ruang Terapi Kognitif 
6 Unit 

Ruang Kerja 9 
m2 / Ruang 

2 Orang 40 % 54 m2 DA 

Ruang Terapi Sensori Integrasi 
6 Unit 

Ruang Kerja 
30 m2 / Ruang 

4 Orang 40 % 180 m2 DA 

P
en

un
ja

ng
 Ruang Cleaning 

Service/Pompa Air 
Servis 

2 Unit 
Luas minimum 

21 m2 
6 Orang 30 % 60 m2 DA 

Ruang ME 
1 Unit 

Luas minimum 
21 m2 

3 Orang 30 % 28 m2 DA 

Gudang 1 Unit 3 m2/Kursi 600 30 % 2340 m2 DA 
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Toilet 

Pria 

6 Unit 

456~460/2 = 
230 Siswa 

Luas minimum 
1 unit WC 2 

m2 

40 Siswa/1 
Unit 

230/40 = 
5,75~6 Unit 

30 % 12 m2 PPN 

Wanita 

8 Unit 

456~460/2 = 
230 Siswa 

Luas minimum 
1 unit WC 2 

m2 

30 Siswa/1 
Unit 

230/30 = 
7,67~8 Unit 

30 % 16 m2 PPN 

Disabilitas 
4 Unit 

Luas minimum 
1 unit WC 2,24 

m2 

30 Siswa/1 
Unit 

120/30 = 4 
30 % 9 m2 MDBA 

Pantry 1 Unit 4 m2 / petugas. 7 Orang 30 % 40 m2 DA 
Musholla 

Publik 

1 Unit 1,08 m2/Orang. 

Peserta didik 
576~600 

Asusmsi 60% 
Putra = 360, 
40% Putri = 

240 

50 % 648 m2 DA 

Tempat Wudhu 

60 Unit 0,8 m2/Orang. 

Asumsi 10% 
Kapasitas 

Musholla, pria 
= 30, Wanita 

= 30 Unit 

50 % 72 m2 DA 

  Luas Kebutuhan Ruang Pendidikan (Sekolah Dasar) 10.693,7 m2 

Sumber : Analisa Penulis
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Tabel 4.25 Program Ruang Sekolah Menengah Pertama 

NAMA RUANG 
SIFAT 

RUANG 
JUMLAH STANDAR KAPASITAS SIRKULASI 

LUAS 
TOTAL 

SUMBER 

PENDIDIKAN 
(SEKOLAH MENENGAH PERTAMA) 

P
en

er
im

aa
n Ruang Informasi 

Publik 

1 Unit 2 m2 / petugas 2 Orang 50 % 6 m2 DA 
Lobi 

1 Unit 
0,65 m2 / 

Orang 

25 % dari 
Jumlah 

Peserta didik 
30 % 130 m2 DA 

G
ur

u 
da

n 
S

ta
f 

Ruang Kepala Sekolah 

Privat 

1 Unit 
Luas minimum 
12 m2

 & lebar 
minimum 3 m 

1 Orang 50 % 12 m2 PPN 

Ruang Wakil Kepala Sekolah 1 Unit 
Luas minimum 
12 m2

 & lebar 
minimum 3 m 

1 Orang 50 % 12 m2 PPN 

Ruang Tata Usaha 1 Unit 

4 m2 / staff 
atau luas 
minimum 

16m2 

4 Orang 30 % 24 m2 PPN 

Ruang Customer Service 1 Unit 2 m2 / petuga 2 Orang 50 % 6 m2 DA 

Ruang Guru 218 Unit 4 m2 / pendidik 

Jumlah 
Guru Mapel 
=53 Orang 
GPK = 165 

Orang 
Total = 218 

Orang 

30 % 
1133,6 

m2 
PPN 
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Ruang Rapat 1 Unit 
1.25 m2 / 

Orang 

Jumlah Guru 
dan Staf = 218 

Orang 
30 %  357,5 m2 DA 

P
en

di
di

ka
n 

Lapangan Upacara 

Semi 
Privat 

1 Unit 1,2 m2 / Orang 1043 Orang 30 % 1627 m2 PPN 

Ruang Kelas Inklusi 33 Unit 

2 m2 / peserta 
didik dengan 

lebar minimum 
5 m 

24 Orang 
(dengan 5 

Peserta ABK) 
30 % 

2059,2 
m2 

PPN 

Ruang Kelas Khusus 17 Unit 

2 m2 / peserta 
didik dengan 

lebar minimum 
5 m 

5 Orang 30 % 221 m2 A 

Perpustakaan 1 Unit 
1,5 kali luas 
ruang kelas 

40 Orang 40 % 100,8 m2 PPN 

Aula 1 Unit 
2 m2 / peserta 

didik 
800 Orang 30 % 2080 m2 A 

Lab. IPA 2 Unit 

2,4 m2 / peserta 
didik satu 

rombongan 
dengan lebar 

minimum 5 m 

24 Orang 30 % 150 m2 PPN 

Lab. Fisika  2 Unit 

2,4 m2 / peserta 
didik satu 

rombongan 
dengan lebar 

minimum 5 m 

24 Orang 30 % 150 m2 PPN 
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Lab. Kimia 2 Unit 

2,4 m2 / peserta 
didik satu 

rombongan 
dengan lebar 

minimum 5 m 

24 Orang 30 % 150 m2 PPN 

Lab. Biologi 2 Unit 

2,4 m2 / peserta 
didik satu 

rombongan 
dengan lebar 

minimum 5 m 

24 Orang 30 % 150 m2 PPN 

Lab. Komputer 2 Unit 

2 m2 / peserta 
didik satu 

rombongan 
dengan lebar 
minimum 5m 

24 Orang 30 % 124,8 m2 PPN 

Lab. Bahasa 

2 Unit 

2 m2 / peserta 
didik satu 

rombongan 
dengan lebar 
minimum 5m 

24 Orang 30 % 124,8 m2 PPN 

Ruang Kesenian 

2 Unit 

2 m2 / peserta 
didik satu 

rombongan 
dengan lebar 
minimum 5m 

 
 

24 Orang 30 % 124,8 m2 A 
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Ruang UKS 

1 Unit 
Luas minimum 

12 m2 
6 Orang 30 % 16 m2 PPN 

 Ruang Organisasi Kesiswaan 

10 Unit 
Luas minimum 

9 m2 
5 Orang / Unit 30 % 90 m2 PPN 

T
er

ap
i/

T
en

ag
a 

A
hl

i 

Ruang Terapis/Tenaga Ahli 8 Unit 4 m2 / petugas 16 Orang 30 % 65,56 m2 DA 
Ruang Assesment/Konseling 

6 Unit 
Ruang Kerja 

32 m2 / Ruang 
3 Orang 40 % 160 m2 DA 

Ruang Terapi Wicara 
6 Unit 

Ruang Kerja 9 
m2 / Ruang 

2 Orang 40 % 54 m2 DA 

Ruang Fisio Terapi 
6 Unit 

Ruang Kerja 
20 m2 / Ruang 

2 Orang 40 % 120 m2 DA 

Ruang Terapi Okupasi 
6 Unit 

Ruang Kerja 
16 m2 / Ruang 

2 Orang 40 % 96 m2 DA 

Ruang Terapi Kognitif 
6 Unit 

Ruang Kerja 9 
m2 / Ruang 

2 Orang 40 % 54 m2 DA 

Ruang Terapi Sensori Integrasi 
6 Unit 

Ruang Kerja 
30 m2 / Ruang 

4 Orang 40 % 180 m2 DA 

P
en

un
ja

ng
 

Ruang Cleaning 
Service/Pompa Air 

Servis 
2 Unit 

Luas minimum 
21 m2 

6 Orang 30 % 60 m2 DA 

Ruang ME 
1 Unit 

Luas minimum 
21 m2 

3 Orang 30 % 28 m2 DA 
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Gudang 1 Unit 3 m2/Kursi 800 30 % 3120 m2 DA 

Toilet 

Pria 

10 Unit 

792~800/2 = 
400 Siswa 

Luas Min. 1 
Unit WC 2 m2 

40 Siswa/1 
Unit 

400/40 = 10 
Unit 

30 % 20 m2 PPN 

Wanita 

14 Unit 

792~800/2 = 
400 Siswa 

Luas Min. 1 
unit WC 2 m2 

30 Siswa/1 
Unit 

400/30 = 
13.33~14 Unit 

30 % 28 m2 PPN 

Disabilitas 

6 Unit 
Luas Min. 1 

unit WC 2,24 
m2 

30 Siswa/1 
Unit 

165/30 = 
5,5~6 Unit 

30 % 13,5  m2 MDBA 

Pantry 1 Unit 4 m2 / petugas. 7 Orang 30 % 40 m2 DA 
Musholla 

Publik 

1 Unit 1,08 m2/Orang. 

Peserta didik 
792~800 

Asusmsi 60% 
Putra = 480, 
40% Putri = 

320 

50 % 864 m2 DA 

Tempat Wudhu 

80 Unit 0,8 m2/Orang. 

Asumsi 10% 
dari Kapasitas 
Musholla, pria 

= 40 Unit, 
Wanita = 40 

50 % 96 m2 DA 

Luas Kebutuhan Ruang Pendidikan (Sekolah Menengah Pertama) 13.796,4 m2 
Sumber : Analisa Penulis
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Tabel 4.26 Program Ruang Sekolah Menengah Atas 

NAMA RUANG 
SIFAT 

RUANG 
JUMLAH STANDAR KAPASITAS SIRKULASI 

LUAS 
TOTAL 

SUMBER 

PENDIDIKAN 
(SEKOLAH MENENGAH ATAS) 

P
en

er
im

aa
n Ruang Informasi 

Publik 

1 Unit 2 m2 / petugas 2 Orang 50 % 6 m2 DA 
Lobi 

1 Unit 
0,65 m2 / 

Orang 

25 % dari 
Jumlah 

Peserta didik 
30 % 141 m2 DA 

G
ur

u 
da

n 
S

ta
f 

Ruang Kepala Sekolah 

Privat 

1 Unit 
Luas minimum 
12 m2

 & lebar 
minimum 3 m 

1 Orang 50 % 12 m2 PPN 

Ruang Wakil Kepala Sekolah 1 Unit 
Luas minimum 
12 m2

 & lebar 
minimum 3 m 

1 Orang 50 % 12 m2 PPN 

Ruang Tata Usaha 1 Unit 

4 m2 / staff 
atau luas 
minimum 

16m2 

4 Orang 30 % 24 m2 PPN 

Ruang Customer Service 1 Unit 2 m2 / petuga 2 Orang 50 % 6 m2 DA 

Ruang Guru 246 Unit 
4 m2 / 

pendidik 

Jumlah 
Guru Mapel = 

66 Orang 
GPK = 180 

Orang 
Total = 246 

Orang 

30 % 
1279,2 

m2 
PPN 
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Ruang Rapat 1 Unit 
1.25 m2 / 

Orang 

Jumlah Guru 
dan Staf = 
250 Orang 

30 % 
 406,25 

m2 
DA 

P
en

di
di

ka
n 

Lapangan Upacara 

Semi 
Privat 

1 Unit 1,2 m2 / Orang 741 Orang 30 % 1155 m2 PPN 

Ruang Kelas Inklusi 36 Unit 

2 m2 / peserta 
didik dengan 

lebar 
minimum 5 m 

24 Orang 
(dengan 5 

Peserta ABK) 
30 % 

2246,4 
m2 

PPN 

Ruang Kelas Khusus 18 Unit 

2 m2 / peserta 
didik dengan 

lebar 
minimum 5 m 

5 Orang 30 % 234 m2 A 

Perpustakaan 1 Unit 
1,5 kali luas 
ruang kelas 

40 Orang 40 % 100,8 m2 PPN 

Aula 1 Unit 
2 m2 / peserta 

didik 
870 Orang 30 % 2262 m2 A 

Lab. IPA 2 Unit 

2,4 m2 / 
peserta didik 

satu 
rombongan 

dengan lebar 
minimum 5 m 

24 Orang 30 % 150 m2 PPN 

Lab. Fisika  2 Unit 

2,4 m2 / 
peserta didik 
dengan lebar 

minimum 5 m 

24 Orang 30 % 150 m2 PPN 
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Lab. Kimia 2 Unit 

2,4 m2 / 
peserta didik 

lebar 
minimum 5 m 

24 Orang 30 % 150 m2 PPN 

Lab. Biologi 2 Unit 

2,4 m2 / 
peserta didik 

satu 
rombongan 

dengan lebar 
minimum 5 m 

24 Orang 30 % 150 m2 PPN 

Lab. Komputer 2 Unit 

2 m2 / peserta 
didik satu 

rombongan 
dengan lebar 
minimum 5m 

24 Orang 30 % 124,8 m2 PPN 

Lab. Bahasa 

2 Unit 

2 m2 / peserta 
didik satu 

rombongan 
dengan lebar 
minimum 5m 

24 Orang 30 % 124,8 m2 PPN 

Ruang Kesenian 

2 Unit 

2 m2 / peserta 
didik satu 

rombongan 
dengan lebar 
minimum 5m 

24 Orang 30 % 124,8 m2 A 
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Ruang UKS 

1 Unit 
Luas 

minimum 12 
m2 

6 Orang 30 % 16 m2 PPN 

Ruang Organisasi Kesiswaan 

10 Unit 
Luas 

minimum 9 
m2 

5 Orang / Unit 30 % 90 m2 PPN 

T
er

ap
i/

T
en

ag
a 

A
hl

i 

Ruang Terapis/Tenaga Ahli 8 Unit 4 m2 / petugas 16 Orang 30 % 65,56 m2 DA 
Ruang Assesment/Konseling 

6 Unit 
Ruang Kerja 

32 m2 / Ruang 
3 Orang 40 % 160 m2 DA 

Ruang Terapi Wicara 
6 Unit 

Ruang Kerja 9 
m2 / Ruang 

2 Orang 40 % 54 m2 DA 

Ruang Fisio Terapi 
6 Unit 

Ruang Kerja 
20 m2 / Ruang 

2 Orang 40 % 120 m2 DA 

Ruang Terapi Okupasi 
6 Unit 

Ruang Kerja 
16 m2 / Ruang 

2 Orang 40 % 96 m2 DA 

Ruang Terapi Kognitif 
6 Unit 

Ruang Kerja 9 
m2 / Ruang 

2 Orang 40 % 54 m2 DA 

Ruang Terapi Sensori Integrasi 
6 Unit 

Ruang Kerja 
30 m2 / Ruang 

4 Orang 40 % 180 m2 DA 

P
en

un
ja

ng
 Ruang Cleaning Service/Pompa 

Air 

Servis 

2 Unit 
Luas 

minimum 21 
m2 

6 Orang 30 % 60 m2 DA 

Ruang ME 
1 Unit 

Luas 
minimum 21 

m2 
3 Orang 30 % 28 m2 DA 
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Gudang 1 Unit 3 m2/Kursi 870 30 % 3393 m2 DA 

Toilet 

Pria 

11 Unit 

864~870/2 = 
435 Siswa 
Luas Min.1 

unit WC 2 m2 

40 Siswa/1 
Unit 

435/40 = 
10,875~11 

Unit 

30 % 22 m2 PPN 

Wanita 

15 Unit 

864~870/2 = 
435 Siswa 

Luas Min. 1 
unit WC 2 m2 

30 Siswa/1 
Unit 

435/30 = 
14,5~15 Unit 

30 % 30 m2 PPN 

Disabilitas 

6 Unit 
Luas Min. 1 
uni WC 2,24 

m2 

30 Siswa/1 
Unit 

180/30 = 6 
Unit 

30 % 13,5 m2 MDBA 

Pantry 1 Unit 4 m2 / petugas 7 Orang 30 % 40 m2 DA 
Musholla 

Publik 

1 Unit 
1,08 

m2/Orang. 

Peserta didik 
864~870 

Asusmsi 60% 
Putra = 522, 
40% Putri = 

348 

50 % 
1409,4 

m2 
DA 

Tempat Wudhu 

88 Unit 0,8 m2/Orang. 

Asumsi 10% 
Kapasitas 

Musholla, pria 
= 44 Unit, 

Wanita = 44 

50 % 105,6 m2 DA 

Luas Kebutuhan Ruang Pendidikan (Sekolah Menengah Atas) 14.796,11 m2 
Sumber : Analisa Penulis
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Tabel 4.27 Program Ruang Asrama 

NAMA RUANG 
SIFAT 

RUANG 
JUMLAH STANDAR KAPASITAS SIRKULASI 

LUAS 
TOTAL 

SUMBER 

ASRAMA 
Ruang Pengelola Asrama 

Privat 

1 Unit 2 m2 / petugas 4 Orang 50 % 12 m2 A 
Ruang Komunal 

1 Unit 
2 m2 / peserta 

didik 
500 Orang 50 % 1500 m2 A 

Kamar Asrama 
- Putra 50 % dari Kapasitas Asrama 
- Putri 50 % dari Kapasitas Asrama 
- Disabilitas 20 % dari Kapasitas 

Asrama 

109 Unit 

1 Unit = 4 
Orang, Luas 
minimum 15 

m2 

50 % dari 
Jumlah 

Peserta Didik 
= 435~436 

Orang 
 

30 % 1635 m2 A 

Kamar Pembina 

18 Unit 

1 Unit = 2 
Orang, Luas 
minimum 15 

m2 

18 Orang, 50 : 
50 % pria dan 

wanita 
30 % 270 m2 A 

Kamar Mandi Asrama 
- Pria 50 % 
- Wanita 50 % 

Servis 

176 Unit 
Luas 

minimum 1 
unit WC 2 m2 

40 % dari 
Kapasitas 

Kamar 
Asrama = 176 

Unit 

30 % 352 m2 A 

Kamar Mandi Disabilitas 

44 Unit 

Luas 
minimum 1 

unit WC 2,24 
m2 

10 % dari 
Kapasitas 

Kamar 
Asrama = 44 

Unit 

30 % 98,56 m2 A 
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Kamar Mandi Pembina 

9 Unit 
Luas 

minimum 1 
unit WC 2 m2 

50 % dari 
Kapasitas 

Kamar 
Pembina = 9 

Unit 

30 % 18 m2 A 

Ruang Tamu 
Semi 
Privat 

1 Unit 
Luas 

minimum 12 
m2 

5 % dari 
Jumlah Siswa 

Asrama 
30 % 12 m2 A 

Ruang Klinik 

Servis 

1 Unit 
Luas 

minimum 12 
m2 

8 Orang 30 % 24 m2 PPN 

Ruang Laundry 2 Unit 15 m2 / Unit 10 Orang 30 % 30 m2 A 
Ruang ME 

1 Unit 
Luas 

minimum 21 
m2 

3 Orang 30 % 28 m2 DA 

Pantry 1 Unit 4 m2 / petugas 7 Orang 30 % 40 m2 DA 
Ruang Cleaning Service 

2 Unit 
Luas 

minimum 21 
m2 

6 Orang 30 % 60 m2 DA 

Pos Jaga 1 Unit 2 m2 / petugas 3 Orang 50 % 9 m2 A 
Luas Kebutuhan Ruang Pendidikan (Asrama) 4.088,56 m2 

Sumber : Analisa Penulis
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Tabel 4.28 Program Ruang Servis dan Penunjang 

NAMA RUANG 
SIFAT 

RUANG 
JUMLAH STANDAR KAPASITAS SIRKULASI 

LUAS 
TOTAL 

SUMBER 

SERVIS 
DAN PENUNJANG 

Lapangan 

Futsal 

Publik 

3 Unit 42 x 25 m 

2 tim yang 
sedang 

berlaga = 28 
Orang 

30 % 3150 m2 FIFA 

Basket 

3 Unit 28 x 15 m 

2 tim yang 
sedang 

berlaga = 24 
Orang 

30 % 1260 m2 FIBA 

Ruang Koperasi 

1 Unit 

Area Display 
= 100 m2 

Area Kasir = 
3,5 m2 

 Gudang = 12 
m2 

Pengelola = 9 
m2 

Toilet = 2 m2 

35 Orang 30 % 126,5 m2 A 

Kantin 

1 Unit 
60 Retail 

1,2 m2 / Orang 
12 m2 / Unit 

60 % dari 
Total 

Keseluruhan 
Pengguna = 
3461 / 3 = 

2100 Orang 

50 % 4500 m2 A 
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Ruang ME 

Servis 

1 Unit 
Luas 

minimum 21 
m2 

3 Orang 30 % 28 m2 DA 

Ruang Petugas Taman dan Perawatan 

1 Unit 

2 m2 / petugas 
Luas 

minimum 21 
m2 

8 Orang 30 % 21 m2 DA 

Pos Jaga 
- Akses keluar masuk 
- SD 
- SMP 
- SMA 

5 Unit 2 m2 / petugas 3 Orang / Unit 50 % 45 m2 A 

Luas Kebutuhan Ruang Pendidikan (Asrama) 9.130,5 m2 
Sumber : Analisa Penulis
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4.4.2    Perhitungan Kebutuhan Parkir 

Acuan utama yang digunakan untuk Analisa perhitungan 

kebutuhan parker ini adalah buku “Pedoman Perencanaan dan 

Pengoperasian Fasilitas Parkir” yang diterbitkan oleh Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat pada tahun 1998 dan merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari keputusan Direktur Jenderal 

Perhubungan Darat nomor : 72/Hk. 105/DJRD/96 Tentnag Pedoman 

Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Berikut ini adalah standar 

ruang parker yang sudah disesuaikan dengan konteks bangunan 

Sekolah Inklusi, yaitu ; 

Tabel 4.29 Standar Ruang Parkir 

Jenis Kendaraan Peruntukkan 
SRP 

Panjang Lebar 

Mobil Penumpang 
untuk Golongan I 

Orangtua Murid, tamu, 
pimpinan dan 
pengurus, dewan guru 
dan staf, dll. 

5 m 2,3 m 

Mobil Penumpang 
untuk Golongan III 

Pengguna disabilitas 5 m 3 m 

Sepeda Motor 

Orangtua Murid, tamu, 
pimpinan dan 
pengurus, dewan guru 
dan staf, dll. 

2 m 0,75 m 

Sumber : Dirjen Perhubungan Darat, 1998 dan Analisa Penulis 
 

Selanjutnya, berikut ini merupakan standar kebutuhan SRP 

untuk fungsi bangunan sekolah, yaitu : 
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Tabel 4.30 Kebutuhan SRP pada Sekolah 

Jumlah 
Siswa 
(Orang) 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

SRP 
(m2) 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 

Sumber : Dirjen Perhubungan Darat, 1998 
 

Maka, analisis kebutuhan ruang parkir bangunan sekolah 

inklusi sebagai berikut, yaitu : 

Tabel 4.31 Kebutuhan Luas Parkir Sekolah Inklusi 

Pengguna 
Jumlah 

Pengguna 
Jenis Kendaraan 

Unit 
Parkir 

Luas 
Total 

Pimpinan dan 
Pengurus 

56 
76% Gol I (11,5m2) 
24% Motor (1,5m2) 

8 
19 

120,5 m2 

Dewan Guru 
dan Staf 

737 
28% Gol I (11,5m2) 
72% Motor (1,5m2) 

36 
710 

1479 m2 

Terapis/Tenaga 
Ahli 

108 
28% Gol I (11,5m2) 
72% Motor (1,5m2) 

6 
105 

226,5 m2 

Orangtua 
1767 

40% Gol I (11,5m2) 
60% Motor (1,5m2) 

123 
1400 

3514,5 
m2 

Disabilitas 465 Gol III (15m2) 61 915 m2 
Tamu 

150 
28% Gol I (11,5m2) 
72% Motor (1,5m2) 

7 
144 

296,5 m2 

Total Keseluruhan 
Mobil 241 

2378 
6.552 m2 

Motor 
Sumber : Analisa Penulis 

 

4.4.3    Kebutuhan Ruang Keseluruhan 

Tabel 4.32 Kebutuhan Ruang Keseluruhan 
Jenis Kegiatan Besaran Kebutuhan Ruang 

Pimpinan dan Pengurus 939,65 m2 

Pendidikan SD 10.693,7 m2 
Pendidikan SMP 13.796,4 m2 
Pendidikan SMA 14.796,11 m2 
Asrama 4.088,56 m2 
Servis dan Penunjang 9.130,5 m2 
Area Parkir 6.552 m2 

Jumlah Total 59.996,92 m2 

Sumber : Analisa Penulis 
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4.4.4    Penerapan PerMen Pendidikan RI No. 24 Tahun 2007 Tentang 

Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah/Madrasah Pendidikan 

Umum 

Tabel 4.33 Penerapan PerMen Pendidikan RI No. 24 Tahun 2007 
Indikator Standar Penerapan 

Luas lahan 
minimum 
(SD, SMP, 
dan SMA) 

9662,4 m2 
Luas Lahan Terpilih 

47.842,8 4 m2 

Luas 
bangunan 
minimum 
(SD, SMP, 
dan SMA) 

8294,4 m2 
Luas Bangunan 
dengan 3 Lantai 

59.996,92 m2 

Penentuan 
lokasi 
bangunan 

• Akses yang mudah ke 
fasilitas Kesehatan. 

• Lahan terhindar dari 
bahaya 

• Kemiringan lahan 
kurang dari 15% 

• Lahan terhindar dari 
pencemaran air, suara, 
dan udara. 

• Lahan Sesuai dengan 
peruntukkan RTRW. 

• Terdapat dua unit 
fasilitas 
Kesehatan yang 
dekat dengan 
radius 3-5 km. 

• Tidak ada 
bahaya. 

• Kemiringan lahan 
hanya 1 %   

• Tidak adanya 
pencemaran 
lingkungan. 

• Kec. Gadiingrejo 
merupakan area 
sentral 
pengembangan 
Pendidikan. 

Kelengkapan 
minimal 
sarana dan 
prasarana 

• Ruang kelas 
2 m2/peserta didik atau 
minimum 30 m2 dengan 
lebar minimum 5 m. 

• Ada, dengan 
jumlah : 
- SD = 36 Unit 
- SMP = 50 Unit 
- SMA = 54 Unit 

• Ruang perpustakaan 
1,5 kali luas ruang kelas 
dengan lebar minimum 5 
m. 

• Ada 
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• Lab. IPA 
2,4 m2/peserta didik satu 
rombongan dengan lebar 
minimum 5 m. 

• Ada 

• Lab. Biologi 
2,4 m2/peserta didik satu 
rombongan dengan lebar 
minimum 5 m. 

• Ada 

• Lab. Fisika 
2,4 m2/peserta didik satu 
rombongan dengan lebar 
minimum 5 m. 

• Ada 

• Lab. Kimia 
2,4 m2/peserta didik satu 
rombongan dengan lebar 
minimum 5 m. 

• Ada 

• Lab. Komputer 
2 m2/peserta didik satu 
rombongan dengan lebar 
minimum 5m. 

• Ada 

• Lab. Bahasa 
2 m2/peserta didik satu 
rombongan dengan lebar 
minimum 5m. 

• Ada 

• Ruang pimpinan 
12 m2

 dan lebar 
minimum 3 m. 

• Ada 

• Ruang guru 
4 m2/pendidik atau luas 
minimum 40 m2. 

• Ada, dengan 
kapasitas : 
- SD = 144 

Unit 
- SMP = 218 

Unit 
- SMA = 246 

Unit 

• Ruang Tata Usaha 
4 m2/staff atau luas 
minimum 16m2. 

• Ada 

• Tempat ibadah 
Luas minimum 12m2. 

• Ada, kapasitas 
setiap jenjang : 
- SD = 600 Orang 
- SMP = 800 

Orang 
- SMA = 870 

Orang 
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• Ruang konseling 
Luas minimum 9m2. 

• Ada 

• Ruang UKS 
Luas minimum 12m2. 

• Ada 

• Ruang Organisasi 
Kesiswaan 

Luas minimum 9m2. 
• Ada 

• WC 
1 unit WC = 40 siswa 
1 unit WC = 30 siswi 
1 unit WC = Guru 
Luas minimum 1 unit 
WC 2 m2. 

• Ada, jumlah pada 
: 
- SD = 18 Unit 
- SMP = 30 Unit 
- SMA =  32 Unit 

• Gudang 
Luas minimum 21m2. 

• Ada 

• Area Sirkulasi 
Luas minimum 30% dari 
Luas keseluruhan ruang 
pada bangunan dengan 
lebar minimum 1,8 m 
dan tinggi minimum 2,5 
m. 

• Ada 

• Tempat 
bermain/berolahraga 

3 m2/peserta didik atau 
luas minimum 1000m2. 

• Ada 

Sumber : PerMen Pendidikan RI No. 24 Tahun 2007 dan Analisa Penulis 
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4.4.5    Persyaratan Ruang 

Tabel 4.34 Persyaratan Karakteristik Ruang 

Ruang 
Pencahayaan Penghawaan Setting 

Warna 
Khusus 

Setting 
Tekstur 
Khusus 

Setting 
Penutup 

Lantai Khusus 

Akustik 
Ruang Alami Buatan Alami Buatan 

P
im

pi
na

n 
da

n 
P

en
gu

ru
s 

Ruang Informasi ✓ ✓  ✓     

Lobi ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  

Ruang Pimpinan ✓ ✓ ✓ ✓     

Ruang Wakil Pimpinan ✓ ✓ ✓ ✓     

Ruang Bidang Pendidikan ✓ ✓ ✓ ✓     

Ruang Bidang Humas ✓ ✓ ✓ ✓     

Ruang Bidang Administrasi ✓ ✓ ✓ ✓     

Ruang Bidang Pembinaan ✓ ✓ ✓ ✓     

Ruang Bidang Pengelolaan dan 
Perawatan 

✓ ✓ ✓ ✓     

Ruang Bidang Rumah Tangga ✓ ✓ ✓ ✓     

Ruang Rapat ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 

Toilet ✓ ✓ ✓ ✓     

Pantry ✓ ✓ ✓ ✓     
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P
en

di
di

ka
n 

(S
ek

ol
ah

 D
as

ar
) 

Ruang Kepala Sekolah ✓ ✓ ✓ ✓     

Ruang Wakil Kepala Sekolah ✓ ✓ ✓ ✓     

Ruang Tata Usaha ✓ ✓ ✓ ✓     

Ruang Customer Service ✓ ✓ ✓ ✓     

Ruang Guru ✓ ✓ ✓ ✓     

Ruang Rapat ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 

Lapangan Upacara ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang Kelas Inklusi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang Kelas Khusus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Perpustakaan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Aula ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lab. IPA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lab. Komputer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lab. Bahasa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang Kesenian ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang UKS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang Terapis/Tenaga Ahli ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 

Ruang Assesment/Konseling ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang Terapi Wicara ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang Fisio Terapi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang Terapi Okupasi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Ruang Terapi Kognitif ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang Terapi Sensori Integrasi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang Cleaning Service/Pompa Air  ✓  ✓     

Ruang ME  ✓  ✓    ✓ 

Gudang  ✓  ✓     

Toilet  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  

Pantry ✓ ✓ ✓ ✓     

Musholla ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tempat Wudhu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

P
en

di
di

ka
n 

(S
M

P
 &

 S
M

A
) 

Ruang Kepala Sekolah ✓ ✓ ✓ ✓     

Ruang Wakil Kepala Sekolah ✓ ✓ ✓ ✓     

Ruang Tata Usaha ✓ ✓ ✓ ✓     

Ruang Customer Service ✓ ✓ ✓ ✓     

Ruang Guru ✓ ✓ ✓ ✓     

Ruang Rapat ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 

Lapangan Upacara ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang Kelas Inklusi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang Kelas Khusus ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Perpustakaan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Aula ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lab. IPA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Lab. Fisika  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lab. Kimia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lab. Biologi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lab. Komputer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lab. Bahasa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang Kesenian ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang UKS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang Organisasi Kesiswaan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang Terapis/Tenaga Ahli ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 

Ruang Assesment/Konseling ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang Terapi Wicara ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang Fisio Terapi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang Terapi Okupasi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang Terapi Kognitif ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang Terapi Sensori Integrasi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang Cleaning Service/Pompa Air  ✓  ✓     

Ruang ME  ✓  ✓    ✓ 

Gudang  ✓  ✓     

Toilet  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  

Pantry  ✓  ✓     

Musholla ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Tempat Wudhu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

A
sr

am
a 

Ruang Pengelola Asrama ✓ ✓ ✓ ✓     

Ruang Komunal ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Kamar Asrama ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Kamar Pembina ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 

Kamar Mandi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Kamar Mandi Disabilitas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Kamar Mandi Pembina ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Ruang Tamu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang Klinik ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang Laundry ✓ ✓ ✓ ✓     

Ruang ME  ✓  ✓    ✓ 

Pantry  ✓  ✓     

Ruang Cleaning Service  ✓  ✓     

Pos Jaga ✓ ✓ ✓ ✓     

P
en

un
ja

ng
 

Lapangan Olahraga ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ruang Koperasi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Kantin ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Ruang Petugas Taman & Perawatan ✓ ✓ ✓ ✓     

Pos Jaga dan Ruang ME ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 
Sumber : Analisa Penulis
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4.4.6    Hubungan Ruang 

Untuk menunjukkan kedekatan hubungan tiap-tiap ruang yang 

ada pada bangunan diperlukan analisis mengenai pola hubungan dan 

kegiatan yang ada pada setiap ruang. Dalam hal ini kegiatan ruang 

terbagi menjadi tiga sifat hubungan, yaitu hubungan langsung, tidak 

langsung, dan tidak berhubungan. Penentuan sifat hubungan ruang 

dipengaruhi oleh karakter kegiatan yang dilakukan antar ruang. 

Berikut ini bagan hubungan ruang yang terdapat pada Sekolah 

Inklusi, diantaranya : 
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4.4.6.1    Hubungan Ruang Keseluruhan 

 
Gambar 4.45 Hubungan Ruang Keseluruhan 

Sumber : Ilustrasi Penulis 
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4.4.6.2    Hubungan Ruang Pimpinan dan Pengurus 

 
Gambar 4.46 Hubungan Ruang Pimpinan dan Pengurus 

 Sumber : Ilustrasi Penulis 
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4.4.6.3    Hubungan Ruang Pendidikan SD 

 
Gambar 4.47 Hubungan Ruang Pendidikan SD 

 Sumber : Ilustrasi Penulis 
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4.4.6.4    Hubungan Ruang Pendidikan SMP & SMA 

 
Gambar 4.48 Hubungan Ruang Pendidikan SMP & SMA 

 Sumber : Ilustrasi Penulis 
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4.4.6.5    Hubungan Ruang Asrama 

 
Gambar 4.49 Hubungan Ruang Asrama 

 Sumber : Ilustrasi Penulis 



 
 

 
 
 
 
 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 
 
 
 

6.1    Kesimpulan 

Sekolah inklusi menjadi salah satu wadah Pendidikan bagi peserta didik 

regular dan berkebutuhan khusus sehingga dapat terciptanya lingungan tanpa 

adanya kesenjangan antar pengguna sekolah, selain itu juga jawaban yang 

dapat membantu program penyelanggaran Pendidikan inklusif terutama di 

Provinsi Lampung pada tahun 2014. Kecamatan Gadingrejo merupakan 

Kawasan yang terpilih sebagai tapak perancangan, hal ini berdasarkan dari 

perbandingan jumlah rasio jumlah penyedia Pendidikan inklusif dengan 

jumlah peserta didik regular dan berkebutuhan khusus. Pendekatan desain 

yang digunakan merupakan hasil pertimbangan dari prinsip sekolah inklusi 

seperti :  

- pemerataan dan peningkatan mutu, 

- Kebermaknaan, 

- Keberlanjutan, 

- dan Keterlibatan. 
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kebutuhan dari sekolah inklusi, kebutuhan dari seluruh peserta didik 

diantaranya regular dan berkebutuhan khusus. Berdasarkan hasil 

pertimbangan pendekatan desain yang digunakan adalah Universal Design 

berikut prinsip-prinsip diantaranya : 

- Equitable Use (kesetaraan dalam penggunaan) 

- Flexibility in Use (fleksibilitas dalam penggunaan) 

- Simple and Intuitive Use (desain yang sederhana dan mudah 

digunakan) 

- Perceptible Information (informasi yang memadai) 

- Tolerance for error (toleransi kecelakaan) 

- Low Physical effort (upaya fisik rendah) 

- Size and space for approach & use (ukuran dan ruang untuk 

pendekatan & pengunaan) 

Selain itu juga terdapat pendekatan desain tambahan yang dapat 

membantu dari prinsip dari universal design, seperti elemen pembentuk ruang 

yang dapat membantu mewujudkan prinsip desain dari Universal Design, 

yakni : 

1. Equitable Use/Kesetaraan dalam penggunaan 

2. Simple and Intuitive Use/desain yang sederhana dan mudah 

digunakan  

Karena berdasarkan dari kebutuhan dan karakteristik dari pengguna 

sekolah inklusi. 
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6.2    Saran 

Berikut adalah saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan dari 

penulisan laporan tugas akhir ini : 

a. Dalam melakukan perancangan diperlukan kajian lebih lanjut berupa 

penelitian maupun jurnal terakit seperti spesifikasi material maupun 

struktur yang digunakan dalam perancangan. 

b. Standar sarana dan prasarana fasilitas pendidikan yang digunakan 

penulis berdasarkan dari penggabungan dari standar pendidikan khusus 

dan regular, sehingga hasil dari laporan tugas akhir ini merupakan 

kajian dari kedua peraturan tersebut, dalam hal ini perlu adanya 

pembaruan standar yang digunakan khususnya Pendidikan inklusif 

kedepannya. 

c. Perlu melakukan simulasi desain yang berdasarkan dari hasil penulisan 

laporan tugas akhir berupa studio perancangan yang bertujuan untuk 

mengetahui implementasi desain dari hasil olah data dan analisis yang 

dilakukan oleh penulis. 
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