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BAB V 

Analisa Tipologi dan Konsep Integrasi pada Lingkungan 
Bangunan Pendidikan dengan Karakter Arsitektur Kolonial  

 
 
 

Seperti telah dituliskan di dalam metode, di dalam penamaan bangunan 

pendidikan di jalan Kartini Kota Salatiga dengan karakter arsitektur kolonial 

menggunakan penamaan awal bangunan pendidikan tersebut didirikan untuk 

mempermudah proses analisa. Penamaan tersebut didasarkan pada data yang 

diperoleh dari Dishubkombudpar Kota Salatiga mengenai data sejarah bangunan 

cagar budaya Salatiga. Bangunan SMP Negeri 1 Salatiga dalam penulisan 

penelitian ini kemudian akan menggunakan nama MULO, sedangkan bangunan 

SMP Negeri 2 Salatiga menggunakan nama Meisijis Kweekschool, dan bangunan 

SMA Negeri 3 dan SD Negeri 05 Salatiga menggunakana nama Normaalschool. 

5.1. MULO 

5.1.1. Analisa Bentuk Mula MULO 

a.  Analisa Bentuk Fasad Mula MULO 

Analisa perubahan pada bangunan tampak depan atau fasad bangunan 

MULO berdasar pengamatan observasi langsung ke lapangan serta berdasar foto 

lama dari Dishubkombudpar Kota Salatiga. Perubahan – perubahan banyak 

berupa penambahan – penambahan massa bangunan di depan bangunan lama 

baru sehingga bentukan atap bangunan banyak mengalami penambahan – 

penambahan bentukan atap. Kondisi ruang bangsal atau bangunan yang dulunya 
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berupa aula olah raga tetap sama. Sehingga bentuk bangunan mula dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Analisa Bentuk Mula Lay – Out Siteplan Bangunan 

Analisa perubahan pada tata lay – out atau site plan tampak atas bangunan 

SMP Negeri 1 Salatiga berdasarkan observasi lapangan serta berdasarkan data 

foto lama dari bangunan tersebut. Tata site plan bangunan SMP Negeri 1 Salatiga 

cukup banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan kondisi awal 

bangunan tersebut didesain. Penambahan – penambahan massa bangunan baru 

banyak mengubah bentuk tatatan site plan bangunan SMP Negeri 1 Salatiga, 

seperti penambahan bangunan untuk ruang kelas, maupun untuk laboratorium. 

Penambahan massa bangunan baru cenderung berada di area utara hingga timur 

laut bangunan lama.  Sehingga pandangan dari kawasan sepanjang jalan Kartini 

Gambar 5.1. 
Penelusuran fasad mula bangunan MULO Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Fasad Eksisting 

Fasad Mula 
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terhadap bangunan asli terhalang, selain itu juga penambahan massa baru ada 

juga yang menempel langsung di bangunan lama sehingga merubah bentuk 

massa bangunan lama secara keseluruhan  juga, selain itu juga terdapat 

penambahan massa baru di area yang dulunya didesain berupa inner court 

bangunan. Sehingga analisa tata lay – out bangunan dapat digambarkan sebagai 

berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.  Analisa Bentuk Mula Denah Bangunan 

Analisa perubahan bentuk denah bangunan SMP Negeri 1 Salatiga didasarkan 

pada analisa hasil observasi langsung ke lapangan, serta keterangan dari foto dan 

data yang didapat dari Dishubkombudpar Kota Salatiga. Secara garis besar denah 

awal bangunan masih dapat dilacak serta masih memperlihatkan karakter 

Gambar 5.2. 

Penelusuran bentuk lay out tampak atas bangunan MULO Salatiga 
(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Lay-out  Eksisting Lay-out  Mula 
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khasnya. Denah bangunan SMP Negeri 1 Salatiga secara garis besar dibentuk 

dengan bentuk dasar persegi empat yang dengan variasi kombinasi empat 

persegi panjang yang saling berhubungan. Sehingga menciptakan ruang lapang 

atau kosong di tengah yang difungsikan sebagai inner court pada bangunan 

tersebut. Penambahan – penambahan banyak berupa ruang – ruang kelas serta 

ruang – ruang penunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga secara keseluruhan 

merubah bentukan dari denah bangunan tersebut. Analisa perubahan bentukan 

denah bangunan SMP N 1 Salatiga dapat dilihat seperti berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3. 

Penelusuran bentuk denah bangunan Mulo Salatiga 
(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Denah Eksisting Denah Mula 
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5.1.2. Identifikasi Karakter dan Bentuk Bangunan 

a. Wujud 

Bentuk fasade atau bangunan tampak depan bangunan MULO Salatiga 

meiliki bentuk dasar segi empat pada bagian badan bangunannya. Dengan 

dikombinasikan bentukan segitiga dari elemen atap  limasan. Bentukan persegi 

empat pada bagian badan bangunan MULO tersebut terjajar secara jelas dalam 5 

bentukan fasade muka bangunan yaitu pada bangunan bagian tengah sebagai 

bangunan utama sebagai vocal point, yaitu ruang aula, bentukan segi empat 

kedua dibentuk dari bentukan ruang selasar penghubung antara aula di ruang – 

ruang di sayapnya, yang tertutup dengan dinding masif, bentukan ini secara 

simetris dicerminkan terhadap aula sebagai titik refleksinya. Bentukan persegi 

empat ketiga yang juga dicerminakan terhadap bangunan aula sebagai titik 

refleksinya adalah bangunan di sayap – sayap digunakan sebagai ruang – ruang 

kelas.  

Berbeda dengan bentukan badan bangunan, pada bentukan atap secara 

jelas menggambarkan bentukan dasar segitiga tanpa penambahan maupun 

pengurangan bentukan dasar lainnya, namun bentuk geometris lainnya juga 

nampak pada tampak fasade muka bangunan MULO. Selain bentuk geometris 

segitiga yang menaungi bagian aula sebagai sentral serta sayap – sayap 

bangunannya, pada bagian selasar depan dinaungi oleh bentukan geometris segi 

empat yang terbentuk dari bentukan atap pelana yang menaungi ruang pada area 

tersebut. Bentukan area kelas bagian belakang yang dinaungi oleh atap limasan  
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memberikan wujud geometris trapesium yang merupakan kombinasi dari 

bentuk segi empat dengan segitiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari pengamatan di atas dapat dianalisa bahwa wujud fasad bangunan 

MULO ini cenderung berbentuk simetri dengan tatanan tersebut, walaupun tidak 

sepenuhnya berbentuk simetri namun secara geometri wujud fasad menunjukkan 

hal tersebut. Bangunan dengan wujud fasad simetri ini merupakan tipikal fasad 

bangunan kolonial yang berkembang pada masa itu.  

Dari tatanan wujud tersebut, dapat dianalisa pula bahwa fasad ruang aula 

merupakan hierarki tertinggi dalam fasad depan bangunan MULO, dikarenakan 

fasad area tersebut memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan dengan bagian 

fasad lainnya, serta fasad area tersebut cenderung merupakan interval dari irama 

wujud fasad bangunan MULO. 

Gambar 5 .4. 
Wujud fasade bangunan MULO  Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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b. Dimensi 

Dimensi fasade muka atau tampak depan MULO Salatiga secara 

keseluruhan memiliki lebar keseluruhan fasad depan bangunan adalah 5.550 

centimeter dengan ketinggian bangunan dari muka tanah awal sampai dengan 

puncak tertinggi atap yang menaungi ruang kelas adalah 738 meter. Pengukuran 

lebar fasad bangunan itu kemudian dibagi menjadi lima bagian yaitu dua bagian 

sayap sebagai ruang kelas, kemudian dua tampak bangunan selasar serta tampak 

bangunan bagian tengah sebagai aula sekolah, dengan princian ukuran sebagai 

berikut, lebar bangunan sayap atau kelas 780 centimeter, lebar tampak bagian 

selasar 1470 centimeter, serta lebar tampak aula 1050 centimeter. Sedangkan 

ketinggian bangunan dibagi menjadi empat yaitu ketinggian ruang kelas dari muka 

tanah awal sampai dengan lisplank atap pada area ruang kelas dengan ukuran 

380 centimeter dan ketinggian atap bangunan ruang kelas dari lisplank atap 

bagian bawah sampai dengan puncak tertinggi atap atau pada nok atap dengan 

ukuran 358 centimeter. Bagian berikutnya ketinggian fasad muka aula sekolah 

dari muka tanah awal sampai bagian bawah lisplank atap ruang aula dengan 

ukuran 450 centimeter serta ketinggan atap pada ruang aula yang diukur dari 

lisplank bawah atap sampai nok atap dengan ukuran 490 centimeter. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat di gambar berikut ini.    

 

 

 

Gambar 5 .5 
Perbandingan dimensi fasade bangunan MULO Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

a 2 a b 2 a a 

0,45 a 

c d 

0,45 b 
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 Dengan melakukan pembulatan pengukuran maka dapat dilihat dalam 

gambar di atas perbandingan – perbandingan dimesi fasade depan bangunan 

SMP Negeri 1 Salatiga. Dengan permisalan lebar bangunan area kelas dengan 

adalah a ketinggian fasade ruang kelas di sayap bangunan adalah c, sedangkan 

ketinggian fasade ruang aula adalah d, maka dapat dilihat perbandingan lebar 

fasade bangunan MULO Salatiga adalah a : 2a : b : 2a : a, sedangkan 

perbandingan ketinggian fasade area sayap atau ruang kelas adalah c : 0,45a, 

dan ketinggian ruang bagian aula adalah d : 0,45b.  

 Hal yang dapat disimpulkan lagi dari pengamatan dimensi fasade 

bangunan MULO Salatiga ini adalah bahwa ketinngian atap sangat bergantung 

dengan lebar dari bangunan tersebut, dimana variabel kelipatannya adalah 

konstan yaitu 0,45 dari lebar bangunan. Dapat dilihat dari fasade area kelas 

dengan ukuran a memiliki ketinggian atap 0,45 x a, dan fasade area aula 

bangunan dengan lebar b memiliki ketinggian atap 0,45b.  

c. Material dan Warna  

Material bata dengan finishing plester digunakan di sebagian fasade muka 

bangunan MULO Salatiga ini. Berdasarkan data foto lama dari Dishubkombudpar 

Kota Salatiga yang memperlihatkan kondisi fasade lama bangunan tersebut 

menggunakan material bata enga finishing plester. Namun di beberapa bagian 

bangunan terdapat ornamen finsihing dinding yang menggunakan batu kali 

sebagai pelapis terluarnya. Material batu kali ini melapisi sebagian dinding fasade 

bagian sayap bangunan yang merupakan ruang kelas. Sedangkan pada aula 
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bangunan yang berada di tengah material fasade dinding sepenuhnya 

menggunakan batu kali yang di atasnya terdapat elemen bukaan sbagai sistem 

pencahayaan alami pada aula berupa kaca bening transparan.   

 

 

 

 

 

 

 

 Genteng tanah liat digunakan pada fasade bangunan MULO Salatiga 

sebagai material penutup atap, yang memang banyak digunakan terutama pada 

bangunan – bangunan kolonial. Material genteng tanah liat ini menutupi atap 

bangunan yang menggunakan tipe atap limasan. Selain material genteng tanah 

liat, material yang digunakan pada bagian atap adalah kayu yang digunakan 

sebagai material untuk lisplank bangunan MULO Salatiga. Material kayu juga 

tampak digunakan pada bagian puncak dari atap, sebagai variasi bentukan atap 

terutama pada atap yang digunakan sebagai penutup ruang aula. 

 Berdasarkan pemaparan tersebut bangunan MULO berdasarkan 

penggunaan material dapat dikategorikan dalam langgam arsitektur kolonial 

Gambar 5 .6. 

Material pada fasade bangunan MULO Salatiga 
(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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modern, terlihat bagaimana penggunaan material atap genteng tanah liat yang 

meruapakn tipikal bangunan tropis Indonesia serta penggunaan material kaca 

yang sudah mulai digunakan. Seperti telah diketahui perkembangan material kaca 

mulai diperkenalkan di Indonesia seiring dengan perkembangan periode arsitektur 

kolonial modern yang belum banyak dipakai pada periode sebelumnya. 

Penggunaan kaca juga menunjang pemecahan masalah teknis pada area 

tersebut. Area aula yang menggunakan kaca membutuhkan pencahayaan alami 

yang memadai sehingga penggunaan material ini juga merupakan respon dari 

permasakahan teknis dari desain. 

Penggunaan finishing batu lempeng pada fasad bukan merupakan tipikal 

material fasad pada periode arsitek kolonial, jadi penggunaan material tersebut 

merupakan usaha eksplorasi dari arsitek untuk mencoba bermain pada material 

fasad sebagai elemen estetika bangunan, sehingga terlihat bahwa bangunan 

MULO berusaha untuk lebih menonjol atau berbeda dari bangunan pada periode 

arsitektur kolonial tersebut. 

5.1.3. Identifikasi Ornamen dan Elemen pada Bangunan 

Bangunan MULO Salatiga seperti kebanyakan tipikal bangunan dengan 

karakter modern, bangunan MULO  Salatiga tidak banyak menggunakan ornamen 

pada fasad bangunannya. Namun ada beberapa elemen – elemn bangunan yang 

dapat diamati, yaitu :  
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a. Elemen Atap 

Ada beberapa elemen – elemen di atap bangunan MULO Salatiga yang memiliki 

karakter khas, seperti dapat dilihat pada gambar 5.7. di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menara, ornamen pada atap bangunan MULO Salatiga ini dulunya 

merupakan menara lonceng, namun kini menara tersebut tidak berfungsi lagi 

seperti fungsinya yang semula. Menara tersebut memiliki bentuk geometri persegi 

empat di bagian badan menara dengan material kayu. Terdapat atap berbentuk 

prisma mengerucut ke atas yang tertutup material genteng yang ditopang oleh 

kolom – kolom kayu sebagai penahan bebannya. Selain itu terdapat di atas 

puncak atap menara terdapat tiang – tiang seperti tiang penagkal petir. 

1.  Menara 

1 
2 

2.  Ornamen Atap Aula 

Gambar 5 .7. 

Elemen ornamentasi pada atap Bangunan MULO Salatiga 
(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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Ornamen Atap Aula, bagian ini terbentuk di bagian tampak atap aula yang 

merupakan kombinasi bentukan atap pelana dengan limasan. Ornamen atap ini 

berbentuk geometris segitiga dengan material kayu serta seng di bagian luarnya, 

selain itu terdapat kisi – kisi kayu yang berfungsi sebagai sistem penghawaan 

alamia atau tempat sirkulasi udara. Sama seperti menara pada bagian ini juga 

terdapat tiang yang menjulang dari puncak atapnya.  

Penggunaan menara atau tower pada bangunan MULO ini berfungsi 

sebagai penanda pintu masuk utama bangunan, seperti diketahui bahwa gate 

atau pintu masuk utama bangunan MULO ini tidak terdapat pada fasad depan 

bangunan, sehingga dengan penggunaan menera tersebut yang cenderung 

berada di samping belakang bangunan menjadi penanda bagi area gate 

bangunan,yang terbentuk dari adanya menara sebagai vocal point-nya. 

Pemecahan desain seperti ini merupakan menurut Handinoto (2010) merupakan 

pemecahan masalah desain pada periode arsitektur kolonial peralihan yang 

berkembang di Indonesia, yang salah satu variabelnya adalah terdapat menara 

sebagai penanda pintu masuk utama. 

Hal yang kontradiktif dengan analisa terhadap elemen ornamen atap 

berupa kisi – kisi pada bubungan atap. Penggunaan elemn kisi-kisi pada 

bubungan atap berfungisi sebagai tempat sirkulasi udara agar dapat mudah keluar 

masuk ke ruangan terutama ruang aula. Dapat dikatakan desain kisi-kisi pada 

elemen atap ini merupakan pemecahan desain terhadap kondisi iklim tropis di 

Indonesia, sehingga desain ini merupakan usaha adaptif dan responsif terhadap 

iklim dan kondisi kontekstual Indonesia. Hal tersebut merupakan tipikal desain 
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arsitektur kolonial modern yang sudah mulai memasukkan unsur kontekstual 

tropis di Indoneisa sebagai pertimbangan dalam desain bangunan, yang belum 

dijumpai pada periode arsitektur kolonial Indonesia sebelumnya termasuk 

arsitektur peralihan. 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada elemen 

atap bangunan MULO ini terjadi semacam kombinasi antara arsitektur kolonial 

modern dengan peralihan. Dapat dikatakan pua bahwa arsitektur bangunan 

MULO merupakan bentuk eksplorasi atau pencarian dalam masa transisi antara 

arsitektur peralihan menuju arsitektur modern sehingga terjadi percampuran tipikal 

desain elemen pada atap.   

b. Elemen Bukaan Kaca 

Elemen bukaaan kaca pada fasad bangunan MULO Salatiga, tepatnya di 

fasad bangunan aula bangunan sekolah tersebut. Bukaan kaca tersebut 

digunakan sebagai sistem pencahayaan alami pada ruang aula yang dulunya 

merupakan aula olah raga. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat di gambar 5.8. di 

bawah ini.  

 

  

 

 

Gambar 5 .8. 
Elemen bukaan kaca bangunan MULO Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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Bukaan kaca ini memiliki lebar total 1020 centimeter dengan ketinggian 120 

centimeter, terdapat sembilan deret kaca yang masing – masing memiliki lebar 

160 centimeter yang terletak berderet sepanjang lebar fasad bangunan aula 

tersebut. 

Berdasarkan pemaparan serta pengamatan pada elemen bukaan pada 

fasad bangunan MULO, elemen bukaan pada bangunan tersebut mencirikan 

tipikal bentuk bangunan arsitektur modern. Hal tersebut jelas terlihat dalam 

penggunaan elemen kaca pada unsur bukaan fasad bangunannya. Penggunaan 

material kaca merupakan bentuk penyesuaian terhadap langgam arsitektur yang 

berkembang pada masa itu, yaitu langgam arsitektur modern, karena 

ditemukannya jenis material baru salah satunya adalah material kaca. Bentuk 

respon desain inilah yang kemdiian di Indonesia disebut dengan arsitektur kolonial 

modern.  

 

5.1.4. Identifikasi Penataan Lay – Out Siteplan Bangunan 

Wujud geometris lay – out bangunan MULO Salatiga memiliki bentuk dasar 

persegi empat yang digabungkan satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  
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Dari gambar di atas dapat dikatakan bahwa secara geometris lay – out 

bangunan MULO Salatiga membentuk huruf U dengan terdapat unsur persegi 

pada ujung bangunan yang berfungsi sebagai ruang aula yang dihubungkan 

dengan selsar dari sebelah kiri dan kananya. Sehingga keseluruhan tatanan lay – 

out bangunan terlihat mengelilingi inner court yang berada di tengah – tengah 

bangunan.  

Penataan lay-out seperti itu merupakan tipikal penataan bangunan 

setingkat menengah pertama dengan tatanan tropis, bangunan setingkat dengan 

sekolah menengah pertama tatanan tropis memiliki tipikal desain  ruang – ruang 

kelas tersusun secara radial sehingga membentuk inner court yang privat. Dalam 

tatanan bangunan MULO terlihat bagaimana tatanan lay-out bangunan 

membentuk tatanan radial yang mengelinilingi inner court di tengahnya.  

Gambar 5 .9. 
Lay – out bangunan MULO Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Gedung 

Aula 

Inner 

court 
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Dari pemaparan tersebut juga dapat disimpulkan bentuk dari lay-out 

bangunan MULO ini merupakan respon dari kondisi iklim tropis Indonesia. Terlihat 

bagaimana desain bangunan merupakan pemecahan teknis fungsional bangunan 

dalam hal ini adalah permasalahan teknis konstekstual lingkungan. Dari situ 

terlihat bahwa bentuk lay-out bangunan MULO merupakan tipikal arsitektur 

kolonial modern, yang sudah memasukkan unsur kontekstual iklim tropis 

Indonesia dan penggunaan pendekatan desain arsitektur modernnya.   
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5.2. Meisijis Kweekschool 

5.2.1. Analisa Bentuk Mula Meisijis Kweekschool 

a.  Analisa Bentuk Fasad Mula Maijes Kweekschool 

Analisa perubahan fasad tampak depan bangunan Meisijis Kweekschool Salatiga 

berdasarkan pengamatan observasi di lapangan serta disesuaikan dengan data foto lama 

bangunan dari Dishubkombudpar Kota Salatiga. Perubahan paling nampak terlihat pada 

bagian fasade ruang penerima atau center dari bangunan, pada fasade area tersebut 

terdapat penambahan elemen bukaan kaca serta penyederhanaan bentuk kolom pada bagian 

tersebut. Selain itu bukaan untuk sirkulasi dulunya hanya berupa lorong tanpa pintu namun 

saat ini telah terdapat pintu kaca yang digunakan sebagai sekat pemisah antara ruang dalam 

dan ruang luar. Selain itu perubahan – perubahan terdapat penambahan massa – massa 

bangunan di sayap – sayap bangunan sehingga fasad mula atau fasad asli bangunan tertutup 

bangunan baru tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.10. 
Penelusuran fasad mula bangunan Meisijis Kweekschool Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Fasad Eksisting 

Fasad Mula 
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b.  Analisa Bentuk Mula Lay – Out Siteplan Bangunan 

Analisa perubahan pada tata lay – out atau site plan tampak atas bangunan 

Meisijis Kweekschool Salatiga berdasarkan observasi lapangan serta wawancara 

terhadap Bapak Cahyo selaku bagian kurikulum di SMP Negeri 2 Salatiga yang 

cukup mengenal baik lingkungan sekolah tersebut. Penambahan massa 

bangunan baru banyak tersebar di sekitar bangunan utama atau bangunan lama. 

Penambahan ruang kelas serta penambahan bangunan – bangunan penunjang 

bangunan sekolah lainnya mempengaruhi bentuk siteplan atau tata lay out 

bangunan secara keseluruhan. Selaim itu penggunaan lahan yang dulunya 

merupakan lahan milik SMP Negeri 2 Salatiga yang digunakan oleh pihak lain juga 

merubah bentuk tatanan lay out. Seperti penggunaan lahan yang dulunya 

merupakan milik Meisijis Kweekschool Salatiga yang sekarang digunakan untuk 

bangunan SD Salatiga 7 di arah Utara bangunan awal, serta beberapa lahan yang 

dipergunakan oleh warga sebagai permukiman warga di bagian selatan bangunan 

Meisijis Kweekschool Salatiga. Sehingga analisa tata  lay-out bangunan dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

   

 

 

Gambar 5.11. 
Penelusuran bentuk lay out tampak atas bangunan Meisijis Kweekschool  Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Lay - out Eksisting Lay - out Mula 
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.  Analisa Bentuk Mula Denah Bangunan 

Analisa perubahan denah bangunan Meisijis Kweekschool Salatiga 

berdasarkan observasi langsung ke lapangan serta data yang didapatkan 

dari Dishubkombudpar Kota Salatiga. Secara garis besar bentuk awal 

bangunan Meisijis Kweekschool  Salatiga masih dapat terlacak dengan 

mengamati langsung dari karakter bangunannya. Bangunan Meisijis 

Kweekschool Salatiga ini memiliki bentuk dasar empat persegi panjang 

yang saling berhubungan. Terdapat ruang di tengah yang terdapat ruang 

di tengahnya yang dulunya merupakan aula senam atau olah raga yang 

kini berfungsi sebagai teater pertunjukan, serta terdapat ruang terbuka 

berupa taman di sekitarnya. Penambahan ruang-ruang baru banyak 

terdapat di sebelah – sebelah bangunan lama yang tidak berhubungan 

secara langsung dengan bangunan lama. Penambahan banyak berupa 

ruang – ruang kelas serta ruang – ruang peunjang lainnya seperti toilet, 

laboratorium, dan ruang penunjang lainnya. Sehingga bentuk denah 

bangunan Meisijis Kweekschool Salatiga dapat digambarkan seperti 

berikut.    

 

 

 

 

 

 Gambar 5.12. 

Penelusuran bentuk denah bangunan Meisijis Kweekschool Salatiga 
(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Denah Eksisting 
Denah Mula 
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5.2.2. Identifikasi Karakter dan Bentuk Bangunan 

a. Wujud 

Bentuk fasade tampak depan bangunan Meisijis Kweekschool Salatiga 

secara keseluruhan memiliki bentuk dasar persegi empat pada bagian badan 

bangunannya dengan dikombinasikan bentukan segitiga dan trapesium pada 

bagian atapnya. Bentuk persegi empat secara jelas terlihat dalam lima bagian 

dengan tambahan dua bentukan di sayap kanan dan kirinya. Area tengah fasade 

bangunan sebagai area penerima sebagai center dari fasade bangunan Meisijis 

Kweekschool Salatiga. Bentukan segi empat kedua dibentuk dari bentukan fasade 

ruang kelas, bentukan ini secara simetris dicerminkan terhadap fasade bagian 

central atau pada fasade araea penerima sebagai titik refleksinya. Bentukan 

persegi empat ketiga yang juga dicerminakan terhadap fasade area penerima 

sebagai titik refleksinya. Selain itu juga terdapat dua sayap – sayap bangunan 

tambahan di kanan dan kirinya yang juga menggunakan bentukan dasar persegi 

empat. 

 Bentukan segitiga dan trapesium digunakan dalam bentukan geometris 

fasade bangunan Meisijis Kweekschool Salatiga. Bentukan geometris segitiga 

nampak pada bentukan fasade atap yang menaungi area central sebagai area 

penerima dana pada ruang pertemuan di samping kiri – kanan bangunan, 

bentukan – bentukan segitiga tersebut terbentuk dari bentukan tipe atap limasan 

yang menaungi bangunan Meisijis Kweekschool Salatiga tersebut. Bentukan 

trapesium terlihat bada bentukan fasade atap yang menaungi ruang – ruang 
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kelasnya, selain itu dua massa bangunan di sayap – sayapnya juga menampilkan 

bentukan atap trapesium. Seperti pada bentukan segitiga yang terbentuk dari 

bentukan tipe atap limasan, bentukan trapesium pada fasade atap bangunan 

terbentuk dari bentukan tipe atap limasan. Sehingga wujud geometris bangunan 

Meisijis Kweekschool Salatiga dapat digambarkan seperti pada gambar di bawah 

ini.  

 

 

 

 

 

 

Dari pemaparan identifikasi wujud fasad bangunan Meisijis Kweekschool di 

atas, maka dapat dianalisa wujud dari fasad bangunan Meisjis Kweekschool 

memperlihatkan bentuk fasad simetri, walaupun tidak secara penuh namun 

tatanan geometris fasad memperlihatkan bentuk tersebut. Fasad bagian tengah 

memperlhatkan area fasad sebagai sebuah hierarki atau vocal point, tercermin 

dari bentukdimensi fasad yang berbeda dengan fasad area lain serta bentuk fasad 

area tegah merupakan interval dari irama keseluruhan fasad bangunan Meisijis 

Kweekschool. Hierarki vocal point tersebut dimaksudkan agar menjadi petunjuk 

Gambar 5 .13. 
Wujud fasade bangunan Meisijis Kweekschool Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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agar bangunan mudah untuk diakses, karena area yang meruapakan vocal point 

tersebut adalah pintu masuk utama menuju ke bangunan. 

Bentuk atap bangunan merupakan bentuk desain atap yang mencoba 

untuk merespon kontekstual tropis Indonesia. Penggunaan atap miring dalam hal 

ini tercermin dari bentuk atap trapesiun dan segitiga, serta terdapat tritisan 

atauoverhang pada atap, menjadi desain yang merespon dari kondisi iklim tropis 

di Indonesia. 

Dari analisa di atas maka dapat disimpulkan bahwa wujud fasad dari 

bangunan Meisijis Kweekschool   merupakan terjemahan fungsi dari area atau 

bagian dari bangunan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep bentuk 

fasad bangunan Meisijis Kweekschool menonjolkan fungsionalis bangunan, yang 

merupakan ciri atau variabel dari tipologi arsitektur kolonial modern yang 

berkembang di Indonesia pada masa kolonial Hindia Belanda.  

b. Dimensi 

Dimensi fasade muka atau tampak depan Meisijis Kweekschool Salatiga 

secara keseluruhan memiliki lebar keseluruhan fasad depan bangunan adalah 

8.015 centimeter dengan ketinggian bangunan dari muka tanah awal sampai 

dengan puncak tertinggi atap yang menaungi ruang pertemuan adalah 900 

centimeter. Pengukuran lebar fasad bangunan itu kemudian dibagi menjadi lima 

bagian yaitu dua bagian sayap sebagai ruang pertemuan, kemudian dua tampak 

bangunan kelas serta tampak bangunan bagian tengah sebagai area penerima, 

dengan princian ukuran sebagai berikut, lebar fasade bangunan sayap atau 



135 
 

pertemuan 1065 centimeter, lebar tampak bagian kelas 2693 centimeter, serta 

lebar tampak area penerima 500 centimeter. Sedangkan ketinggian bangunan 

dibagi menjadi lima yaitu ketinggian tampak ruang pertemuan di sayap bangunan 

dari muka tanah awal sampai dengan lisplank atap pada area ruang pertmuan 

dengan ukuran 450 centimeter dan ketinggian atap bangunan ruang pertemuan 

dari lisplank atap bagian bawah sampai dengan puncak tertinggi atap atau pada 

nok atap dengan ukuran 450 centimeter. Bagian berikutnya ketinggian fasad muka 

ruang penerima sebagai central bangunan sekolah dari muka tanah awal sampai 

bagian bawah lisplank atap ruang penerima dengan ukuran 369 centimeter serta 

ketinggan atap pada ruang penerima yang diukur dari lisplank bawah atap sampai 

nok atap dengan ukuran 267 centimeter. Kemudian ketinggian fasade atap ruang 

kelas dari lisplank bagian bawah atap sampai dengan bagian nok atap yang 

menaungi ruang kelas dengan ketinggian 331 centimeter. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat di gambar berikut ini.    

 

 

 

 

 

Dengan melakukan pembulatan pengukuran maka dapat dilihat dalam 

gambar di atas perbandingan – perbandingan dimesin fasade depan bangunan 

Gambar 5 .14. 
Dimesi fasade bangunan Meisijis Kweekschool Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

a 2,5 a 2,5 a 0,5 a a 

0,43a 

0,43a 

0,53a 

b 
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Meisijis Kweekschool Salatiga. Dengan permisalan lebar fasade bangunan area 

pertemuan dengan adalah a sedangkan ketinggian ruang penerma sebagai 

central dari fasad tampak muka bangunan, , maka dapat dilihat perbandingan 

lebar fasade bangunan SMP Negeri 2 Salatiga adalah a : 2,5a : 0,5a : 2,5a : a, 

sedangkan perbandingan ketinggian fasade area ruang pertemuan  adalah 0,43a : 

0,43a, dan ketinggian fasade ruang bagian tengah atau ruang penerima adalah b : 

0,53a.  

c. Material dan Warna  

Material fasade muka bangunan Meisijis Kweekschool Salatiga didominasi 

penggunaan bata plester dengan finishing cat. Data tersebut didasarkan pada foto 

yang didapat dari foto lama bangunan dari data Dishubkombidpar Kota Salatiga. 

Dari foto tersebut memperlihatkan bahwa bangunan SMP tersebut di desain sejak 

awal menggunakan material penutup dinding bata plester dengan finishing cat. 

Material penutup atap pada badan bangunan Meisijis Kweekschool Salatiga 

seluruhnya menggunakan bata plester dengan cat. 

Selain material bata plester untuk, elemen pada fasad bangunan Meisijis 

Kweekschool Salatiga adalah adanya bukaan jendela pada fasad bangunan 

tersebut. Bukaan pada fasad bangunan Meisijis Kweekschool Salatiga ini berupa 

jendela krepyak dengan material kayu. Terdapat 26 jendela yang memiliki 

kesamaan tipe yang kesemuanya menggunakan material kayu.   
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Genteng tanah liat digunakan pada fasade bangunan Meisijis Kweekschool 

Salatiga sebagai material penutup atap, yang memang banyak digunakan 

terutama pada bangunan – bangunan kolonial. Material genteng tanah liat ini 

menutupi atap bangunan yang menggunakan tipe atap limasan. Selain material 

genteng tanah liat, material yang digunakan pada bagian atap adalah kayu yang 

digunakan sebagai material untuk lisplank bangunan Meisijis Kweekschool 

Salatiga.  

Berdasarkan pemaparan mengenai material fasad bangunan Meisijis 

Kweekschool di atas dapat dikategorikan bahwa bangunan Meisijis Kweekschool 

ini menggunakan tipikal material bangunan dengan langgam arsitektur kolonial. 

Dimana terlihat penggunaan material dinding bata dengan finishing cat, serta 

elemen – elemen material kayu yang digunakan memperkuat analisa tersebut. Di 

sini juga terlihat penggunaan material genteng tanah liat sebagai elemen material 

Gambar 5 .15. 
Material pada fasade bangunan Meisijis Kweekschool Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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penutup atap memperlihatkan bahwa bangunan ini mencoba untuk beradaptasi 

dengan menggunakan material lokal seperti genteng tanah liat yang diuji oleh 

waktu memang cocok untuk daerah teropis basah seperti di Indonesia ini. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa bangunan Meisijis Kweekschool ini sudah 

mencoba untuk beradaptasi dengan kondisi kontekstual sekitar dengan 

menggunakan material – material yang banyak digunakan di daerah tersebut, 

yang merupakan salah satu ciri bangunan arsitektur kolonial modern.  

5.2.3. Identifikasi Ornamen dan Elemen pada Bangunan 

Terdapat ornamentasi dan elemen – elemen bangunan pada fasad Meisijis 

Kweekschool Salatiga yang akan dianalisa, yaitu : 

a. Elemen Bukaan Bangunan 

Ada beberapa elemen bukaan pada fasade bangunan Meisijis Kweekschool 

Salatiga yang berada di badan bangunan, seperti dapat dilihat pada gambar 5.16. 

di bawah ini 

  

 

 

 

 

 

Gambar 5 .16. 
Elemen bukaan bangunan pada Meisijis Kweekschool Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

1.  Boven 

2.  Jendela 
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Boven, bukaan ini berfungsi sebagai tempat sirkulasi udara untuk ruang – 

ruang di bangunan Meisijis Kweekschool Salatiga, boven ini berbentuk persegi 

empat dengan dimensi 44 cm, dengan tinggi 55 cm dengan motif lingkaran yang 

dibentuk dari lubang – lubang persegi empat. Elemen bukaan ini terbuat dari 

beton yang dicetak. Terdapat empat pasang boven yang terletak di atas jendela di 

fasade ruang pertemuan Meisijis Kweekschool Salatiga. 

Jendela, bukaan ini berfungsi sebagai tempat cahaya matahari masuk dan 

tempat sirkulasi udara untuk ruang – ruang di Meisijis Kweekschool Salatiga. 

Jendela ini memiliki dua daun jendela yang terbuat dari material kayu dengn 

krepyak. Daun jendela itu masing – masing berdimensi 55 cm. Lebar keseluruhan 

jendela ini adalah 110 cm dengan ketinggian 220 cm.  Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 5.17. di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5 .17. 
Elemen bukaan jendela pada bangunan pada Meisijis Kweekschool Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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Bukaan  jendela di bangunan Meisijis Kweekschool Salatiga ini terletak 188 

cm dari muka tanah awal bangunan, artinya letak jendela ini terlalu tinggi untuk 

dapat dilihat dari luar bangunan. Jendela ini berjumlah 26 buah yang terdapat 

memanjang di fasad bangunan Meisijis Kweekschool Salatiga. 

Dari pemaparan di atas dapat dianalisa bahwa elemen bukaan bangunan 

Meisjis Kweekschool mencoba memberikan kesan bahwa bangunan tersebut 

merupakan bangunan dengan langgam arsitektur kolonial modern. Terlihat dari 

penggunaan elemen bukaan jendela yang menggunakan krepyak merupakan 

bentuk adaptasi dari arsitektur Jawa, dimana krepyak tersebut dimaksudkan 

sebagai penghalang sinar matahari masuk atau sun shading namun tetap 

memungkinkan adanya temoat cahaya masuk dan ruang sirkulasi udara. Hal 

tersebut diperkuat dengan penggunaan elemen boven pada fasad bangunan 

sebagai tempat sirkulasi udara masuk.   

Desain penempatan jendela pada fasad bangunan Meisijis Kweekschool 

merupakan desain bangunan yang mengindikasikan desain sebagai respon 

bangunan terhadap gangguan – gangguan di luar bangunan yang dikhawatirkan 

mengaganggu aktifitas bangunan sebagai sebuah bangunan pendidikan terutama 

faktor gangguan kebisingan dari luar bangunan. Jendela pada fasad bangunan 

Meisijsi Kweekschool lumayan tinggi dari jangakaun normal manusia, dengan 

desain tersebut dapat mereduksi gangguan dari luar bangunan seperti kebisingan 
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dan getaran. Selain itu penempatan jendela juga menjamin privatisasi ruang – 

ruang sekolah terutama ruang kelas dari gangguan luar.     

b.   Elemen Kolom Bangunan 

Ada beberapa elemen kolom pada fasade bangunan Meisijis Kweekschool 

Salatiga yang berada di badan bangunan, seperti dapat dilihat pada gambar 5.18. 

di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolom Tipe 1, kolom tipe ini secara keseluruhan memiliki bentuk geometris 

persegi empat. Dibagi menjadi 2 bagian yaitu bagian badan dan kaki, pada kaki 

kolom terdapat profil di atas dan bawah kaki kolom. Kolom tipe ini memiliki 

dimensi kaki kolom dengan lebar 100 cm dengan profil setebal 7,5 cm, tinggi kaki 

kolom 60 cm dengan tinggi profil di atas dan bawahnya berukuran masing – 

Kolom T. 1 Kolom T. 2 

Kolom T. 2 

Gambar 5 .18. 
Elemen kolom pada bangunan pada Meisijis Kweekschool Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Potongan 2. 
Potongan 1. 

Keterangan : 

 
Kolom Tipe 2 

 Kolom Tipe 1 
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masing 15 cm sedangkan badan kolom memiliki 350 cm, sehingga kolom tipe ini 

memiliki ketinggian keseluruhan 440 cm. Kolom tipe 1 ini mengguakan material 

bata plester dengan menggunakan finishing cat.  Kolom ini berjajar pada fasad 

bangunan Meisijis Kweekschool  Salatiga dengan jumlah keseluruhan kolom tipe 1 

ini adalah 32 buah. Jarak antar kolom memiliki dua variasi yang pertama jarak 

ipikal kolom pada bagian fasad ruang kelas atau dapat melihat pada gambar 5.18. 

pada potongan 1 yang memiliki jarak antar as kolom adalah 240 cm, variasi kedua 

adalah pada fasad bangunan pertemuan atau pada gambar 5.18. pada potongan 

2 dengan jarak 400 cm. Untuk lebih jelasnya dapat melihat gambar 5.19. di bawah 

ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 Kolom Tipe 2,  kolom tipe 2 ini berada di fasade area central atau area 

penerima dari bangunan Meisijis Kweekschool  Salatiga. Pada gambar 5.17. di 

atas terlihat bentuk kolom tipe 2 ini, secara geometris bentuk kolom ini berbentuk 

Potongan 2. 
Potongan 1. 

Gambar 5 .19. 
Jarak elemen kolom pada bangunan pada Meisijis Kweekschool Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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persegi empat dan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah bagian kaki 

kolom yang memiliki lebar sebesar 100 cm, dengan ketinggian 85 cm dan di 

atasnya terdapat profil dengan ketebalan 15 cm. Bagian  yang kedua adalah 

badan kolom yang memiliki ketebalan 90 cm dengan ketinggian 204 cm. Bagian 

terakhir adalah kepala kolom, pada bagian ini kolom berupa profil – profil 

berundak yang ketebalan paling bawah kepala kolom adalah 100 cm, sedangkan 

ketebalan bagian kepala kolom paling atas adalah 130 cm, dengan ketinggian 65 

cm. Kolom tipe 2 ini menggunakan material bata plester dengan finishing cat 

sebagai penutupnya. Kolom ini difungsikan sebagai gate atau gapura tempat 

masuk utama menuju bangunan Meisijis Kweekschool Salatiga, dari segi 

penempatan dua kolom tipe ini di bagian center dari fasad bangunan ini dapat 

diartikan bertujuan untuk merepresentasikan model tersebut, sehingga seperti 

membentuk lorong yang mengarahkan untuk masuk ke dalam. Jarak antar kedua 

kolom tersebut diukur dari as kolom adalah 390 cm. Untuk lebih jelasnya dapat 

melihat gambar 5.20. di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 Gambar 5 .20. 
Tipikal elemen kolom tipe 2 pada bangunan pada Meisijis Kweekschool Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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Penggunaan elemen kolom bangunan memperlihatakan bangunan 

mencoba menerapkan kaidah arsitektur modern., dimana kolom – kolom tersebut 

mempertegasi sistem struktur kolom yang digunakan sebagai sistem struktur pada 

bangunan, sistem struktur kolom tersebut menggantikan sistem struktur dinding 

pemikul yang digunakan sebelumnya. Penggunaan elemen kolom pada fasad 

bangunan mempertegas kesan kekuatan dan kekokohan bangunan Meisijis 

Kweekschool.    

Wujud dari kolom tipe 1 fasad bangunan Meisijis Kweekschool, yang minim 

ornamentasi menampakkan perwujudan kolom murni sebagai unsur fungsionalis 

struktur bangunan, bukan merupakan elemen estetika pada fasad bangunan. 

Sehingga kolom secra tegas menggambarkan kolom sebagai sebuah elemen 

fungsionalis bangunan, berbeda dengan kolom – kolom pada bangunan peridoe 

arsitektur sebelumnya yang cenderung penuh dengan ornamen yang secara 

teknis belum tentu fungsional sebagai sebuah elemen struktur. 

Berbeda dengan kolom 1, kolom tipe 2 menggunakan wujud yang berbeda 

dengan wujud kolom 1 dengan enggunakan elemen ornamentasi pada bagian 

kepala kolom. Hal ini bertujuan untuk memberikan hierarki dengan memberikan 

wujud yang berbeda dan mempertegas kolom tipe 2 tersebut. Kolom tipe 2 ini 

berada pada area pintu masuk utama, sehingga dengan memberikan hierarki 

dngan wujud yang berbeda, pengguna bangunan akan mudah mengidentifikasi 

sehingga mudah dalam mengakses bangunan. 
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Dari pemaparan tersebut jelas menggambarkan walaupun fasad bangunan 

Meisjis Kweekschool memiliki dua tipe kolom yang berbeda namun hal tersebut 

didasarkan pada fungsi kolom itu sendiri terhadap keseluruhan bangunan Meisjis 

Kweekschool. Kolom pada bangunan ini scara tegas memperlihatkan bagaimana 

perannya sebagai sebuah elemen fungsionalis bangunan tidak hanya sebagai 

elemen estetika.  

5.2.4. Identifikasi Penataan Lay – Out Siteplan Bangunan 

Wujud geometris lay – out bangunan Meisijis Kweekschool Salatiga 

memiliki bentuk dasar persegi empat yang digabungkan satu dengan yang 

lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas dapat dianalisa bentuk tatanan lay – out bangunan 

Meisijis Kweekschool Salatiga berkonsep memusat dengan titik pusat adalah 

bangunan aula di tengah berbentuk geometri persegi empat yang dikelilingi ruang 

Gambar 5 .21. 
Lay – out bangunan Meisijis Kweekschool Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Gedung 

Aula 
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– ruang di atas – bawah serta kanan – kirinya, yang saling berhubungan satu 

sama lainnya. Bentukan massa bangunan atas dan bawah berbentuk persegi 

empat sedangkan lay – out massa bangunan di kanan dan kiri bangunan central 

berbentuk menyerupai huruf T. 

Penataan lay-out seperti itu merupakan tipikal penataan bangunan 

setingkat menengah pertama dengan tatanan tropis, bangunan setingkat dengan 

sekolah menengah pertama tatanan tropis memiliki tipikal desain  ruang – ruang 

kelas tersusun secara radial sehingga membentuk inner court yang privat. Dalam 

tatanan bangunan Meisijis Kweekschool terlihat bagaimana tatanan lay-out 

bangunan membentuk tatanan radial yang mengelinilingi inner court di tengahnya.  

Dari pemaparan tersebut juga dapat disimpulkan bentuk dari lay-out 

bangunan Meisijis Kweekschool ini merupakan respon dari kondisi iklim tropis 

Indonesia. Terlihat bagaimana desain bangunan merupakan pemecahan teknis 

fungsional bangunan dalam hal ini adalah permasalahan teknis konstekstual 

lingkungan. Dari situ terlihat bahwa bentuk lay-out bangunan Meisijis Kweekschool 

merupakan tipikal arsitektur kolonial modern, yang sudah memasukkan unsur 

kontekstual iklim tropis Indonesia dan penggunaan pendekatan desain arsitektur 

modernnya.   
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5.3. Normallschool 

5.3.1. Analisa Bentuk Mula Normaalschool 

a.  Analisa Bentuk Fasad Mula Normaalschool 

Analisa perubahan fasad tampak depan bangunan Normaalschool Salatiga 

berdasarkan pengamatan observasi di lapangan. Bangunan Normaalschool Salatiga 

merupakan bangunan massa banyak sehingga scenic view dari sepanjang Jalan Kartini, 

bangunan Normaalschool ini terlihat panjang.  

 Namun pada bangunan yang dulunya merupakan bangunan asrama yang sekarang 

digunakan sebagai ruang kelas di sayap kanan dan kiri kawasan bangunan sekolah 

Normaalschool Salatiga terdapat sedikit perubahan pada bagian jendelanya. Jendela yang 

dulunya berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan jendela saat ini, serta bukaan boven di 

atas jendela saat ini berupa ventilasi krepyak dulunya adalah kaca bening.  Sehingga fasad 

mula bangunan Normaalschool Salatiga dapat digambarkan sebagai berikut ini.

Gambar 5.22. 
Penelusuran fasad mula bangunan Normaalschool Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Fasad Mula 

Fasad Eksisting 
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Selain bangunan utama berupa asrama dan ruang pengelola terdapat 

bangunan tambahan yang berfungsi sebagai bangunan penunjang pada komplek 

bangunan normaalschool. Bangunan ini adalah bangunan pelatihan guru yang kini 

berfungsi sebagai bangunan SD Negeri Salatiga 05. Analisa perubahan pada 

tampak depan atau fasad bangunan penunjang Normaalschool berdasarkan 

analisa observasi langsung ke lapangan serta wawancara terhadap wakil kepala 

Sekolah SD Negeri Salatiga 5 dan guru – gurunya, serta data foto kondisi 

bangunan sebelum mengalami renovasi pada tahun 2007. Tampak bangunan 

penunjang  cukup banyak mengalami perubahan dari kondisi awalnya. Perubahan 

terjadi pada material penutup dinding yang saat ini berupa dinding plester dengan 

finishing keramik ukuran 20 x 20 cm, yang dulunya adalah dinding dengan 

material gedek atau anyaman bambu. Selain itu pada selasar depan kini terdapat 

pembatas berupa bangku – bangku panjang yang menyatu dengan kolom – kolom 

selasar namun dulunya bangku – bangku tersebut belum ada. Selain itu 

penambahan – penambahan masaa bangunan di sebelah – sebelahnya membuat 

bentuk fasade bangunan keseluruhan menjadi berubah. Sehingga fasade 

bangunan dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 Gambar 5.23. 
Penelusuran fasad mula bangunan penunjang bangunan Normaalschool 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Fasad Eksisting 

Fasad Mula 
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b.  Analisa Bentuk Mula Lay – Out Siteplan Bangunan 

 Analisa perubahan pada tata lay – out atau site plan tampak atas bangunan 

Normaalschool Salatiga berdasarkan observasi lapangan serta data yang didapatkan dari 

Dishubkombudpar Kota Salatiga. Bangunan Normaalschool Salatiga ini merupakan sebuah 

komplek bangunan massa banyak atau lebih dari satu sehingga bangunan ini memiliki luas 

yang paling besar di antara bangunan pendidikan lainnya di sepanjang jalan Kartini Salatiga. 

Perubahan terjadi akibat dari penambahan ruang – ruang sekolahan baru yang terkait dengan 

kebutuhan aktifitas baru yang sebelumnya tidak harus terdapat di dalam bangunan sekolah, 

seperti bangunan perpustakaan, ruang laboratorium serta bangunan – bangunan penunjang 

lain serta penambahan ruang kelas terkait peningkatan kapasitas siswa yang bersekolah di 

sekolahan tersebut. Penambahan – penambahan massa baru tersebar di sekitar area selatan 

site dari kawasan Normaalschool Salatiga. Sehingga tata lay – out bangunan dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

Gambar 5.24. 
Penelusuran bentuk lay out tampak atas bangunan Normaalschool  Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Lay – out  Mula Lay – out  Eksisting 
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5.3.2. Identifikasi Karakter dan Bentuk Bangunan 

a. Wujud 

Bentuk fasade tampak depan bangunan Normaalschool Salatiga secara 

keseluruhan memiliki bentuk dasar persegi empat pada bagian badan 

bangunannya dengan dikombinasikan bentukan segitiga dan trapesium pada 

bagian atapnya. Fasade depan bangunan Normaalschool Salatiga ini dibagi 

menjadi 4 bagian yaitu fasade bangunan tata usaha atau administrasi yang 

berada di tengah kawsan bangunan Normaalschool Salatiga yang secara 

geometri pada badan bangunan adminitrasi ini berbentuk persegi empat dengan 

bentukan atap yang secara geometris berbentuk kombinasi antara bentuk 

geometris trapesium dan  persegi panjang. 

Fasade bangunan massa lain dari Normaalschool Salatiga ini adalah 

bangunan asrama putri di sebelah kiri bangunan administrasi, bangunan ini sendiri 

dari tampak muka atau fasad depan dibagi menjadi tiga bangunan yaitu fasad 

bangunan rumah dinas yang bentuk fasade badan bangunannya  secara geometri 

berbentuk persegi empat dengan wujud geometris fasad atapnya adalah 

trapesium yang terbentuk dari bentukan tipe atap limasan yang menaungi ruang 

tersebut. Fasade bangunan kedua adalah fasade area penunjang arsama yang 

sekaligus menjadi konektor antara rumah dinas dengan bangunan asrama. 

Fasade bangunan ini secara geometris berbentuk persegi empat dengan 

bentukan atap kombinasi antara dua bentuk persegi empat yang membentuk huruf 

L. Fasade yang ke tiga adalah ruang asrama Secara geometris fasade badan 

bangunan asrama ini berbentuk persegi empat dengan bentukan atap limasan. 
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Fasade bangunan yang ketiga adalah fasade bangunan asrama putra yang berada di sebelah 

kanan fasade bangunan ruang administrasi. Hampir sama dengan fasade bangunan asrama 

putri, fasad bangunan asrama putra ini dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu fasad bangunan 

rumah dinas yang secara geometris bentuk badan bangunannya berbentuk persegi empat 

dengan atap limasan yang mewujudkan bentuk geometris trapesium. Fasade bangunan 

kedua adalah fasad bangunan penunjang arsama yang sekaligus menjadi konektor antara 

rumah dinas dengan bangunan asrama. Fasade bangunan ini secara geometris berbentuk 

persegi empat dengan bentukan atap kombinasi antara dua bentuk persegi empat yang 

membentuk huruf L. Area fasad yang ketiga adalah fasad bagian ruang asrma putra yang 

secara geometris menampakkan wujud persegi empat dengan bentuk atap limasan yang 

secara geometris membentuk wujud bentuk dasar trapesium yang dikombinasikan dengan 

bentuk persegi empat.  

Fasade keempat adalah fasad bangunan pelatihan. Wujud geometris fasade bangunan 

pelatihan secara keseluruhan memiliki bentuk dasar persegi empat pada bagian badan 

bangunannya.. Bentuk atap secara geometris tidak seutuhnya berbentuk trapesium, namun 

terdapat kombinasi dengan bentuk persegi panjang yang merupakan perpanjangan atap 

untuk menaungi selasar di depan bangunannya. Untuk lebih jelasnya dapat diketahui melalui 

gambar 5.25. di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Dinas Penunjang Asrama Putra 

Bangunan Administrasi Asrama Putri Penunjang R. Dinas 
R. Dinas Penunjang Asrama Putra Bangunan Pelatihan 

Gambar 5 .25. Wujud fasade bangunan Normaalschool Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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b. Dimensi 

Dimensi fasad muka bangunan administrasi Normaalschool Salatiga 

memiliki lebar 4215 centimeter, dengan ketinggian bangunan dari muka tanah 

awal sampai puncak tertinggi atap adalah 727 centimeter. Untuk ketinggian badan 

bangunannya sendiri yang diukur dari muka tanah awal sampai dengan lisplank 

bagian bawah adalah setinggi 450 centimeter, dengan ketinggian atap adalah 277 

centimeter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar 5.26. di bawah ini.   

 

 

 

 

Dimensi fasad muka area asrama putri di kawasan Normaalschool Salatiga 

dibagi menjadi dua yaitu yaitu dimensi fasad rumah dinas yang memilki lebar 1215 

centimeter dengan ketinggian dari muka tanah awal sampai puncak atap setinggi 

726 centimeter. Sedangkan ketinggian badan bangunan untuk rumah dinas 

adalah 390 centimeter dengan ketinggian atap yang diukur dari lisplank sampai 

titik tertinggi nok adalah 336 centimeter. Dimensi fasade bangunan kedua adalah 

fasade ruang asrama putri yang memiliki lebar 3322 centimeter dengan ketinggian 

yang diukur dari muka tanah awal sampai puncak tertinggi atap adalah 859 

centimeter, dengan ketinggian fasad badan bangunan adalah 479 centimeter dan 

ketinggian fasade atap bangunan adalah 380 centimeter. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat dalam gambar 5.27. di bawah ini. 

Gambar 5 .26. 

Dimesi fasade bangunan Administrasi Normaalschool Salatiga 
(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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 Dimensi fasad muka area asrama putra di kawasan Normaalschool Salatiga dibagi 

menjadi dua yaitu yaitu dimensi fasad rumah dinas yang memilki lebar 1215 centimeter 

dengan ketinggian dari muka tanah awal sampai puncak atap setinggi 726 centimeter. 

Sedangkan ketinggian badan bangunan untuk rumah dinas adalah 390 centimeter dengan 

ketinggian atap yang diukur dari lisplank sampai titik tertinggi nok adalah 336 centimeter. 

Dimensi fasade bangunan kedua adalah fasade ruang asrama putra yang memiliki lebar 7070 

centimeter dengan ketinggian yang diukur dari muka tanah awal sampai puncak tertinggi atap 

adalah 885 centimeter, dengan ketinggian fasad badan bangunan adalah 485 centimeter dan 

ketinggian fasade atap bangunan yang diukur dai lisplank sampai puncak nok adalah 400 

centimeter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 5.28. di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 .27. 
Dimesi fasade bangunan ex-Asrama Putri Normaalschool Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Gambar 5 .28. 

Dimesi fasade bangunan ex-Asrama Putra Normaalschool Salatiga 
(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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Dimensi fasad muka bangunan pelatihan Normaalschool Salatiga memiliki 

lebar 4005 centimeter dengan ketinggian fasad bangunan keseluruhan yang 

diukur dari muka tanah awal sampai puncak tertinggi nok atap adalah 619 

centimeter, sedangkan ketinggian badan bangunan pelatihan Normaalschool 

adalah 238 centimeter. Ketinggian fasad muka atap bangunan pelatihan 

Normaalschool yang dikur dari bagian bawah lisplank hingga nok atap, memiliki 

ketinggian 381 centimeter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5 .29 di 

bawah ini. 

 

 

 

 

Dengan melakukan pembulatan pengukuran maka dapat dilihat dalam 

gambar di bawah (gambar 5.22.) perbandingan – perbandingan dimensi fasade 

depan bangunan SMA Negeri 3 Salatiga. Dengan permisalan lebar fasade 

bangunan administrasi adalah a  lebar rumah dinas adalah b dan lebar area 

asrama putri adalah c.  Sedangkan ketinggian fasade bangunan administrasi 

adalah d, ketinggian fasade bangunan rumah dinas adalah e. Ketinggian fasade 

bangunan asrama putri adalah f sedangkan ketinggian fasade bangunan asrama 

putra adalah g. 

 

Gambar 5 .29. 
Dimesi fasade bangunan pelatihan Normaalschool  Salatiga  

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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Maka dapat dilihat perbandingan lebar fasade bangunan bangunan pelatihan : asrama putri 

: Rumah dinas asrama putri : bangunan administrasi : rumah dinas asrama putra : 

asrama putra adalah a : c : b : a : b : 2c, sedangakan perbandingan tinggi fasade bangunan 

bangunan pelatihan : asrama putri : rumah dinas asrama putri : bangunan administrasi 

: rumah dinas asrama putra : asrama putra adalah h : f : e : d : e : g. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat di gambar 5.30. di bawah ini.    

 

 

 

 

 

Dari perbandingan dimensi fasade bangunan Normaalschool Salatiga maka dapat 

diketahui bahwa ukuran dimensi bangunan rumah dinas di Normaalschool Salatiga baik di 

asrama putra muapun asrama putri memiliki dimensi yang sama baik lebar maupun tingginya, 

namun berbeda dengan dimensi dari fasade bangunan asrama putri maupun putranya yang 

memiliki ukuran berbeda. Dimensi lebar bangunan asrama putra memiliki dimensi dua kali 

lebih lebar dari pada fasade bangunan asrama putri dan memiliki ketinggian atap yang 

berbeda pula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 .30. 
Dimensi fasade bangunan Normaalschool Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

g 

a b c b 2c 

d e f e h 

a 
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c. Material dan Warna  

  Material yang digunakan pada fasade bangunan Normaalschool Salatiga ini didominasi 

penggunaan material bata plester dengan finishing cat untuk bagian badan bangunannya. 

Selain itu untuk atap bangunan material yang digunakan adalah genteng tanah liat. Selain 

material bata plester pada bagian badan bangunan juga menggunakan material kayu sebagai 

material bukaan baik pintu maupun jendela seperti pada bukaan di bangunan administrasi, 

rumah dinas dan bangunan penunjang. Material lain yang digunakan adalah material kaca 

yang digunakan untuk bukaan jendela pada ruang asrama baik putra maupun putri.Selain itu 

penggunaan batu sikat juga dipakai pada badan fasade bangunan asrama putra.  

Berbeda dengan bangunan lainnya, material pada fasade bangunan pelatihan 

Normaalschool Salatiga  adalah gedek atau anyaman bambu yang dipakai sebagai material 

penutup dinding. Selain gedek material yang dipakai di badan bangunan adalah kayu pada 

elemen bukaan pintu dan kolom penopang atap, serta kaca sebagai elemen bukaan jendela. 

Untuk fasad bagian atap material yang dipakai sebagai material penutup atap yang dipakai 

adalah genteng tanah liat yang dikombinasikan dengan material kayu sebagai lis pada 

lisplank atapnya. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 .31. 

Material pada fasade bangunan Normaalschool Salatiga 
(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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Berdasarkan pemaparan mengenai material fasad bangunan 

Normaalschool di atas dapat dikategorikan bahwa bangunan normaalschool ini 

menggunakan tipikal material bangunan dengan langgam arsitektur kolonial. 

Dimana terlihat penggunaan material dinding bata dengan finishing cat, serta 

elemen – elemen material kayu yang digunakan memperkuat analisa tersebut. Di 

sini juga terlihat penggunaan material genteng tanah liat sebagai elemen material 

penutup atap memperlihatkan bahwa bangunan ini mencoba untuk beradaptasi 

dengan menggunakan material lokal seperti genteng tanah liat yang diuji oleh 

waktu memang cocok untuk daerah teropis basah seperti di Indonesia ini. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa bangunan Normaalschool ini sudah mencoba 

untuk beradaptasi dengan kondisi kontekstual sekitar dengan menggunakan 

material – material yang banyak digunakan di daerah tersebut, yang merupakan 

salah satu ciri bangunan arsitektur kolonial modern. Hal tersebut juga diperkuat 

dengan penggunaan material kaca yang mulai digunakan pada tipologi bentu 

bangunan arsitektur kolonial modern.  

Hal yang menarik kemudian adalah penggunaan material gedek atau 

anyaman bambu pada bangunan pelatihan Normaalschool. Hal tersebut 

dimungkinkan karena pertimbangan hierarki keruangan terkait fungsi ruangannya. 

Bangunan pelatihan ini merupakan bangunan tambahan penunjang dari komplek 

bangunan Normaalschool, yang bukan merupakan fungsi utama dari sekolah 

Normaalschool yang merupakan sekolah keguruan. Sehingga elemen material 

bangunan menggunakan material yang dianggap memiliki hierarki yang lebih 

rendah dibandingkan material bangunan lainnya. Penggunaan material gedek ini 
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kemungkinan menggunakan tipikal material bangunan pribumi di daerah tersebut 

yang menggunakan gedek. 

5.3.3. Identifikasi Ornamen dan Elemen pada Bangunan 

a.   Elemen Bukaan Pintu Bangunan 

Pada fasad bangunan administrasi Normaalschool Salatiga terdapat tiga 

tipe elemen bukaan pintu yang terdapat pada fasad depan bangunan tersebut. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.32. di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 .32. 

Bukaan pintu pada fasade bangunan pada Normaalschool Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Keterangan : 

 
Pintu Tipe 1 

 Pintu Tipe 2 

 Pintu Tipe 3 

 

Pintu T. 1 Pintu T. 2 Pintu T.3 

Gd. Admin Gd. Pelatihan 

Gd. Asrama 
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Pintu tipe 1 seperti terlihat pada gambar di atas secara jelas 

memperlihatkan bentuk geometris pintu tersebut sebagai sebuah persegi empat. 

Pintu tersebut memiliki dua daun pintu yang masing – masing daun pintunya 

berdimensi 75 cm dengan ketinggian pintu 250 cm. Terdapat elemen krepyak 

pada pintu tersebut. Material kayu digunakan di dalam pembuatan pintu ini baik 

dari kusennya maupun daun pintunya. Di atas pintu tersebut terdapat ventilasi 

tertutup dengan kaca bening yang memiliki dimensi lebar 150 cm dengan 

ketinggian 100 cm.  

Pintu tipe 1 ini dapat disimpulkan merupakan pintu adaptasi dari bentukan 

pintu tradisional Jawa. Pintu ini menggunakan elemen krepyak sebagai bagian 

ornamentasinya. Unsur krepyak ini dimaksudkan sebagai ruang sirkulasi bagi 

udara sebagai respon terhada kontekstual lingkungan Indonesia, sehingga 

penggunaan pintu dengan elemen krepyak ini adalah bentuk pemilihan yang 

adaptif terhadap kondisi iklim tropis di Indonesia. 

Pintu tipe 2, pintu tipe ini memiliki wujud geometris persegi empat dengan 

ornamen profil panel pada daun pintunya, menggunakan bahan kayu sebagai 

materialnya. Memiliki dua buah daun pintu yang masing – masing daun pintunya 

memiliki lebar 62 cm, dengan ketinggian pintunya adalah 236 cm. Pintu tipe ini 

terdapat pada bangunan pelatihan pada komplek bangunan Normaalschool. 

Pintu tipe 2 walaupun secara wujud berbeda dengan pintu tipe 1, namun 

dalam aplikasinya pintu ini merupakan bentuk adaptif terhadap desain pintu 
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dengan material kayu lokal. Elemen pintu ini minim dalam penggunaan 

ornamennya seperti ciri arsitektur modern yang menghindari adanya ornamentasi 

pada setiap elemen – elemen bangunannya.  

Pintu tipe 3, pintu tipe ini memiliki wujud geometri persegi empat dengan 

menggunakan material kayu. Pintu ini merupakan pintu dengan daun pintu tunggal 

dengan dimensi lebar 95 cm dan dimensi ketinggian pintu 225 cm. Tidak terdapan 

ornamen maupun profil pada pintu tersebut. Pintu tipe 3 ini terdapat pada ruang 

penunjang yang menghubungkan antara ruang asrama dengan rumah dinas. 

Pintu tipe 3 hampir sama dengan pintu tipe 2, dalam aplikasinya pintu ini 

merupakan bentuk adaptif terhadap desain pintu dengan material kayu lokal. 

Elemen pintu ini minim dalam penggunaan ornamennya seperti ciri arsitektur 

modern yang menghindari adanya ornamentasi pada setiap elemen – elemen 

bangunannya.  

Berdasarkan pemaparan – pemaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar bentuk dari pintu pada fasad bangunan Normaalschool 

menggunakan bentukan adapasi dari bentukan pintu pada bangunan tradisional 

Indonesia, yang bertujuan sebagai respon terhadap kondisi iklim tropis di 

Indonesia. Penggunaan ornamen yang minimalis pada elemen pintu bangunan 

juga semakin mempertegas bahwa elemen pintu pada bangunan Normaalschool. 

Menggunakan bentukan kaidah arsitektur kolonial modern sebagai acuan dalam 

pemilihan elemen – elemen pintu.  
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b.  Elemen Bukaan Jendela Bangunan 

 Terdapat dua tipe bukaan jendela yang nampak pada fasad depan 

bangunan adminsitrasi SMA Negeri 3 Salatiga. Bukaan jendela tersebut terjajar 

rapi di sepanjang fasad muka bangunan adminsitrasi SMA Negeri 3 Salatiga. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 5.33. di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 .33. 
Bukaan jendela pada fasade bangunan Noormaalschool Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Potongan 1. Gd. Admin Gd. Pelatihan 

Gd. Asrama 

Keterangan : 

 Jd. Tipe 1 

 Jd. Tipe 2 

 Jd. Tipe 3 

 Jd. Tipe 4 

 
Jd. Tipe 5 

 
Jd. Tipe 6 

 

Jendela T. 1 
Jendela T. 2 

Jendela T. 3 

Jendela T.4 Jendela T.5 

Jendela T.6 
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 Jendela T. 1, Jendela tipe ini memiliki wujud geometris berbentuk persegi 

empat dengan dimensi lebar 102 dan dimesi tinggi jendela 206 cm, menggunakan 

material kayu. Terdapat krepyak yang berfungsi sebagai tempat cahaya matahari 

masuk dan sebagai ruang sirkulasi udara. Selain itu terdapat profil berbentuk 

persegi empat di bawahnya. Jendela tipe ini berjumlah dua buah yang terletak di 

bagian central fasad bangunan administrasi Normaalschool Salatiga. 

 Jendela T. 2, jendela tipe ini memiliki wujud geometris persegi empat 

seperti telah digambarakan pada gambar 5.31. di atas. Jendela ini memiliki dua 

daun yang dapat dibuka keluara dengan dimensi lebar masing – masing daun 

jendelanya adalah 70 cm dengan ketinggian 220 cm. Jendela ini terdapat material 

krepyak kayu yang juga digunakan sbagai kusen dan daun jendelanya. Terdapat 

12 buah jendela tipe ini pada fasad bangunan administrasi Normaalschool 

Salatiga dengan jarak antar  jendelanya adalah 130 cm. Jendela ini juga berada 

165 cm dari muka tanah awal, sehingga rata – rata orang Indonesia akan susah 

untuk dapat melihat ke dalam bangunan dari luar. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 5.34. di bawah ini. 

 

 

 

 

 
Potongan 1. 

Gambar 5 .34. 
Bukaan jendela pada fasade bangunan Normaalschool Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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Jendela T. 3, jendela tipe ini memiliki bentuk geometri persegi empat 

dengan material kaca bening dengan kusen kayu dengan ketebalan 5 cm, jendela 

ini memiliki lebar 74 cm dengan ketinggian 68 cm. Jendela ini terdapat 

disepanjang fasad bangunan pelatihan komplek Normaalschool. 

Jendela T. 4, jendela tipe ini sma seperti jendela yang lainnya memiliki 

bentuk geometris persegi empat dengan dimensi lebar 100 cm dan tinggi 155 cm.  

Jendela dengan daun pintu satu ini menggunakan material bilah papan kayu yang 

disusun tanpa ornamen, terdapat di area penunjang penghubung antara asrama 

dengan rumah dinas.  

Jendela T. 5, jendela tipe ini berada di bangunan rumah dinas komplek 

Normaalschool. Jendela dengan material kayu dan kaca bening ini memiliki dua 

tipe bukaan, bukaan yan pertama berupa krepyak dengan dimensi 45 cm, 

sedangkan bukaan kedua berupa kaca bening dengan dimensi lebar 95 cm, 

sedangkan ketinggian bukaan jendela ini adalah 105 cm. Di atas jendela ini 

terdapat bukaan ventilasi dengan kisis – kisi kayu dengan ketinggian 35 cm. 

Jendela T. 6, jendela tipe ini berada pada bangunan asrama baik asrama 

putra maupun putri. Jendela dengan bentuk geometri persegi empat ini 

menggunakan material kusen kayu dengan bukaan berupa kaca bening dengan 

dimensi lebar jendela adalah 100 cm dengan ketinggian 170 cm.  

Dari pemaparn tipikal jendela pada fasad bangunan Normaalschool dapat 

dianalisa bahwa bangunan Normaalschool merupakan bentuk bangunan arsitektur 

kolonial modern dalam penggunaan elemen bukaan jendelanya. Terlihat pada 
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jendela tipe 1 dan tipe 2 yang menggunakan elemen ornamentasi krepyak yang 

merupakan bentuk adaptasi dari jendela tradisional Indonesia, sebagai respon 

terhadap kondisi iklim lingkunga Indonesia. Bentuk yang mencoba merespon 

kondisi iklim tradisional tersebut merupakan salah satu ciri arsitektur kolonial 

modern yang berkembang di Inodnesia.  

Hal tersebut diperkuat pada elemen jendela tipe 3 tipe 4 dan tipe 5. Pada 

elemen jendela tersebut menggunakan material kaca yang mulai berkembang 

seiring dengan perkembangan arsitektur modern di Eropa, yang kemudian awal 

perkembangannya di Indonesia dikenal sebagai arsitektur kolonial modern.   

c.   Elemen Bukaan Boven Bangunan 

 Pada fasad muka bangunan administrasi Normaalschool Salatiga tedapat 

dua  tipikal bukaan boven yang berada di sepanjang fasad muka bangunan 

tersebut. Bentuk dari boven tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.35. 
Bukaan boven pada fasade bangunan Normaalschool Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Boven T. 1 
Boven T.2 
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Boven T. 1, bukaan boven ini terdiri dari tiga bukaan boven yang ditata 

berderet yang masing – masing berdimensi 40 x 40 cm. Material dari boven ini 

adalah beton cor yang kemudian dicetak sedemikian rupa. Boven ini terletak di 

atas jendela tipe 2, dengan jumlah boven pada fasad bangunan adminsitrasi 

Normaalschool Salatiga adalah 25 pasang dimana setiap pasang boven terdiri dari 

tiga boven yang ditata berderet.  

Boven T. 2, bukaan boven ini berupa bukaan kaca dengan kusen 

menggunakan kayu yang ditata berderet di atas bukaan jendela ruang asrama, 

baik bangunan asrama putra maupun putri. Dimensi dari bukaan boven ini adalah 

dengan lebar 100 cm dan ketinggian 145 cm. 

Dari pemaparan elemen bukaan boven pada fasad bangunan 

Normaalschool, dapat disimpulkan bahwa bangunan ini menggunakan gaya 

arsitektur kolonial modern. Terlihat pada penggunaan biven tipe 1 yang terdapat 

lubang – lubang sebagai ruang untuk sirkulasi udara yang merupakan pendekatan 

adaptif desain terhadap iklim di Indoneisa. Hal tersebut diperkuat pada boven tipe 

2 yang menggunakan material khas gaya arsitektur kolonial modern, yaitu 

penggunaan material kaca yang mulai diperkenalkan di Indonesia pada saat gaya 

arsitektur kolonial modern di Indonesia mulai berkembang. 

d.  Ornamen Bukaan Bangunan 

 Pada fasad muka bangunan adminstrasi Normaalschool Salatiga terdapat 

satu ornamen bukaan di central atau di tengah fasad bangunan tersebut yang 
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menjadikannya vocal point dari keseluruhan fasad bangunan, yang memang 

bertujuan sebagai pintu masuk utama ke bangunan. Untuk lebih jelasnya dapat di 

lihat pada gambar 5. 36. di bawah ini.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wujud geometris dari bukaan tersebut merupakan kombinasi dari dua 

bentuk geometris persegi empat dengan setengah lingkaran sebagai pembentuk 

bagian atas bukaan tersebut, dimana dimensi bukaan pada bagian tengah 

memiliki ketinggiaan yang lebih dibandingkan dengan bukaan – bukaan di sebalah 

kiri dan kanannya yang memang bukaan bagian tengah difungsikan sebagai araea 

masuk meuju pintu utama, sehingga dapat dikatakan area tersebut sebagai gate 

menuju ke bangunan administrasi Normaalschool Salatiga. Bentukan – bentukan 

tersebut menggunakan material plester yang difinishing dengan cat. 

Gambar 5 .36. 
Ornamen bukaan  pada fasade bangunan pada Normaalschool Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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Dari pemaparan di atas dapat dianalisa mengenai ornamen bukaan 

bangunan pada Normaalschool. Dari bentuk wujud ornamen bukaan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa elemen tersebut merupakan derajat hierarki tertinggi 

pada fasad depan bangunan Normaalschool. Dapat diamati dari wujud elemen 

tersebut. Ornamen bukaan tersebut menggunakan bentuk yang berbeda 

dibandingkan dengan bentuk elemen – elemen fasad bangunan Normaalschool 

lainnya. Betnuk lengkung menjadi bentuk yang berbeda dibandingkan dengan 

bentuk geometris persegi yang memang dominan pada fasad bangunan 

Normaalschool. Sehingga elemen ornamen bukaan ini dapat dikatakan memiliki 

derajat hierarki yang paling tinggi. Hal tersebut terkait dengan fungsi dari elemen 

bukaan tersebut yang merupakan akses utama menuju ke bangunan, sehingga 

memberikan vocal point pada fasad yang memudahkan identifikasi akses utama 

bagi pengunjung. 

e. Elemen Kolom Bangunan 

 Pada fasad bangunan pelatihan  Normaalschool terdapat jajaran kolom 

yang berfungsi sebagai penopang atap pada bagian selsar bangunan tersebut. 

Kolom berupa kayu jati berbentuk persegi empat dengan dimensi ketebalan 15 cm 

dan ketinggian 236 cm, kolom ini secara visual tidak mencirikan sebuah usaha 

untuk menampilkannya sebagai sebuah elemen estetika bangunan, murni hanya 

sebagai kolom fungsionalis sebagai penopang atap bangunan.  
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f.  Ornamen Kaki Bangunan 

 Terdapat ornamen yang dibentuk dari profil – profil pada fasad bangunan 

yang memberikan karakter pada fasad bangunan terutama pada bagian kaki 

bangunan administrasi Normaalschool Salatiga. Bentuk dan dimensi dari ornamen 

kaki bangunan tersebut digambarkan pada gambar 5.38. di bawah ini.  

 

 

 

 

Gambar 5 .38. 

Ornamen kaki bangunan pada fasade Normaalschool Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Potongan 1. 

Potongan 1. 

Gambar 5 .37. 
Elemen kolom pada fasade Normaalschool 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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5.3.4. Identifikasi Penataan Lay – Out Siteplan Bangunan 

Bangunan sekolah Normaalschool adalah sebuah kawasan bangunan yang 

memiliki banyak massa bangunan. Sehingga dalam penataannya bangunan – 

bangunan ini saling terpisah satu sama lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat diamati 

pada gambar di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas terlihat penataan lay – out bangunan Normaalschool 

Salatiga merupakan sebuah kawasan bangunan massa banyak yang dihubungkan 

satu dengan lainnya menggunakan selasar yang menghubungkan antar 

bangunannya. Open space di tengah – tengah kawasn menjadi titik central dari 

kawasan Normaalschool Salatiga ini, yang mirip dengan konsep alun – alun pada 

desain kota. Bangunan administrasi yang berada tepat satu garis dengan pintu 

gerbang sekolah dari jalan Kartini merupakan bangunan vocal point berdasarkan 

letaknya. Sedangkan bangunan – bangunan asrama di samping – samping 

Gambar 5 .39. 
Lay – out bangunan Normaalschool Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Gedung 

Asrama 

Gedung 

Administrasi Ruang 

Kelas 

Gedung 

Asrama 

Gd. 

Pelatihan 
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lapangan open space di tengah memiliki bentuk lay – out yang hampir sama, 

seolah – olah bangunan tersebut adalah asil dari pencerminan dengan lapangan 

di tengah sebagai titik cerminnya.  Sedangkan massa – massa bangunan lainnya 

seperti bangunan kelas dan bangunan – bangunan penunjang lainnya berada di 

sekitar tatanan lay – out bangunan tadi yang dihubungkan dengan selasar.  

Selain bangunan – bangunan tersebut terdapat juga bangunan pelatihan 

guru yang berada di paling ujung site dari komplek bangunan Normaalschool. lay 

– out bangunan pelatihan Normaalschool memiliki bentuk lay – out  menyerupai 

huruf L. Denan tatanan lay – out seperti demikian, bangunan ini dapat 

mengakomodasi sejumlah enam ruang kelas.  

Penataan lay-out seperti itu merupakan tipikal penataan bangunan 

setingkat menengah atas dengan tatanan tropis, bangunan setingkat dengan 

sekolah menengah atas tatanan tropis memiliki tipikal desain  ruang – ruang yang 

menyebar, tatanan ini didesain dengan ruang luar yang luas untuk memungkinkan 

terjadi pemecahan masalah iklim tropis Dalam tatanan bangunan NNormaalschool 

terlihat bagaimana tatanan lay-out bangunan yang menyebar dengan open space 

sebagai pusat titik sebar massa bangunan.  

Dari pemaparan tersebut juga dapat disimpulkan bentuk dari lay-out 

bangunan Normaalschool  ini merupakan respon dari kondisi iklim tropis 

Indonesia. Terlihat bagaimana desain bangunan merupakan pemecahan teknis 

fungsional bangunan dalam hal ini adalah permasalahan teknis konstekstual 

lingkungan. Terlihat bahwa bentuk lay-out bangunan Normaalschool  merupakan 
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tipikal arsitektur kolonial modern, yang sudah memasukkan unsur kontekstual 

iklim tropis Indonesia dan penggunaan pendekatan desain arsitektur modernnya.   
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5.4. Tipologi Fasade dan Karakter Bangunan  

5.4.1. Tipologi Fasade Bangunan 

Dari analisa tampak bangunan di atas dapat ditarik kesimpulan tipologi tampak 

bangunan , secara wujud geometris bentuk badan bangunan kesemuanya memilki wujud 

persegi empat walaupun dengan dimensi yang berbeda – beda. Untuk lebih jelasnya dapat di 

lihat di gambar 5.40. di bawah ini.  

 

 

Gambar 5 .40. 
Perbandingan bentuk fasade bangunan Pendidikan Kolonial di Jalan Kartini Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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a. Material Fasad Bangunan 

Seperti telah dijelaskan di atas tadi bahwa wujud geometris fasade badan 

bangunan bangunan pendidikan dengan karakter kolonial di Jalan Kartini Salatiga 

memiliki bentuk persegi empat yang sama dengan dimensi yang berbeda – beda, 

dan material yang digunakan pada badan bangunan – bangunan tersebut berbeda 

–beda. Seperti pada MULO Salatiga yang terdapat material batu sebagai material 

terluar dinding. Sedangkan di bangunan Meisijis Kweekschool dan sebagian besar 

fasad bangunan Normaalschool  menggunakan bata plester dengan finishing cat, 

walaupun sebagian dinding MULO Salatiga juga menggunakan bata plester 

sebagai material penutup dindingnya, namun pada bangunan pelatihan komplek 

Normaalschool  menggunakan material gedeg atau anyaman bambu sebagai 

penutup dindingnya. Namun terlepas dari itu material penutup atap keempat 

bangunan tersebut sama – sama menggunakan genteng tanah liat.    

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 
Gambar 5 .41. 

Material dinding pada Bangunan Pendidikan dengan Karakter Kolonial di Jalan Kartini 
Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Keterangan : 
1. Material penutup dinding MULO 
2. Material penutup dinding Meisijis Kweeschool 
3. Material penutup dinding Normaalschool 
4. Material penutup dinding bangunan pelatihan 

Normaalshool 
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b. Komposisi Wujud Geometris Fasade Bangunan 

Komposisi penataan wujud geometris fasade bangunan – bangunan 

pendidikan dengan karakter kolonial di Jalan Kartini Salatiga berdasarkan analisa 

di atas dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : 

1. Penataan komposisi fasade Meisijis Kweeschool Salatiga dan MULO 

Salatiga memiliki wujud yang hampir sama, untuk lebih jelasnya dapat di 

lihat pada gambar 5.42. di bawah ini.  

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas dapat dicermati walaupun memiliki dimensi yang 

berbeda namun komposisi penataan geometris fasad kedua bangunan 

hampir sama. Elemen geometris persegi empat menjadi elemen badan 

bangunan dimana komposisinya antara bangunan MULO dan Meisijis 

Kweekschool  Salatiga memiliki tipikal yang sama dimana memiliki 5 

elemen persegi empat yang sama. Elemen segi empat di tengah menjadi 

center atau vocal point dari keseluruhan wujud fasade bangunan yang 

memiliki bentuk geometris atap segitiga yang sama pula sebagi 

Gambar 5 .42. 
Wujud geometris fasad MULO dan Meisijis Kweekschool 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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penutupnya, namun memiliki dimensi yang berbeda, dimana ukuran 

dimensi MULO Salatiga lebih besar dibandingkan dengan fasade tengah 

Meisijis Kweekschool Salatiga.  

Selain fasade di tengah wujud geometris kedua bangunan di 

bangunan di samping kiri kanan kedua bangunan juga sama, dengan 

elemen persegi empat yang menaungi bentuk segitiga di atasnya, pun 

dengan wujud geometris fasade bangunan penghubung yang terdiri dari 

elemen persegi panjang dengan penutup atap yang sama – sama 

berbentuk trapesium.  

Namun perbedaan mendasar selain dimensi ukurannya, bentuk 

geometris fasade bangunan kedua bangunan ini adalah bahwa di wujud 

geometris Meisijis Kweeschool Salatiga terdapat tambahan di sayap – 

sayap bangunannya berupa elemen geometris persegi empat dengan 

bentuk jajaran genjang sebagai penutup atapnya yang tidak terdapat pada 

elemen komposisi wujud fasad bangunan MULO Salatiga.  

2.  Penataan komposisi fasade Normaalschool Salatiga dapat di lihat pada 

gambar 5.43. di bawah ini.  

 

 

 

 

 
Gambar 5 .43. 

Wujud geometris fasad Normaalschool Salatiga 05 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Wujud Geometris Fasade Normaalschool Salatiga  
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Dari gambar di atas jelas memperlihatkan tipikal wujud geometris 

bangunan uatama atau vocal point dari komplek bangunan Nomaalschool 

yaitu bangunan administrasi. Bentuk badan persegi empat yang 

dikombinasikan gabungan antara bentuk geometris persegi empat dengan 

trapesium sebagai elemen geometris penutup atapnya. 

5.4.2. Tipologi Ornamen dan Elemen Bangunan 

a. Elemen ornamentasi atap 

Hanya terdapat satu bangunan yang terdapat elemen ornamentasi atap 

yaitu bangunan MULO Salatiga, bentuk ornamentasi atap bangunan tersebut 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Elemen atap ornamentasi atap tersebut berupa menara lonceng yang terbuat dari 

kayu beratapkan genteng serta elemen bukaan pada atap berupa kisi – kisi kayu. 

 

Gambar 5 .44. 
Elemen ornamentasi atap 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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b. Elemen bukaan pintu   

 Sejumlah satu dari tiga bangunan yang diamati memiliki bukaan pintu pada 

fasad depan bangunannya. Fasad depan yang tidak terdapat bukaan pintu adalah 

bangunan MULO Salatiga dan Meisijis Kweekschool Salatiga , namun satu 

bangunan yaitu Normaalschool memiliki bukaan pintu di fasad depan 

bangunannya, bentuk elemen bukaan pintu dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 .45. 

Elemen Bukaan Pintu Bangunan 
(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Tipe 1. Tipe 2. 
Tipe 3. 
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Dari melihat gambar 5.45. maka dapat dibandingkan ketiga bentuk bukaan 

pintu dimana walaupun secara wujud geometri bentuk ketiga pintu itu sama – 

sama berbentuk persegi empat namun terdapat perbedaan mendasar seperti 

dimensi dari pintu tersebut dimana tipe 1 lebih tinggi dibandingkan dengan dua 

pintu lainnya, selain itu ornamentasi pada daun pintu juga berbeda dimana pintu 

tipe 1 menggunakan ornamentasi krepyak dengan profil di bawahnya, sedangkan 

bukaan pintu tipe 2 menggunakan profil berbentuk panel – panel kayu, sedangkan 

pintu tipe 3 menggunakan material papan yang disusun. Selain itu perbedaan 

nampak pada bukaan di atas pintu dimana pintu tipe 1 terdapat bukaan kaca, 

sedangkan di pintu tipe 2 dan pintu tipe 3 tidak terdapat bukaan kaca. 

c. Elemen bukaan jendela 

 Ketiga bangunan yang diamati memiliki bukaan jendela pada fasad 

bangunannya. Bentuk tipe bukaan jendela dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

  

 

 

 

 

 

Gambar 5 .46. 

Elemen Bukaan Jendela Bangunan 
(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Tipe 1. 

Tipe 2. 
Tipe 3. 

Tipe 4. 

Tipe 5. 

Tipe 6. 
Tipe7. 

Tipe 8. 
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Dari gambar di atas dapat diketahui tipe bukaan jendela yang dipakai pada 

bangunan pendidikan dengan karakter kolonial di jalan Kartini Salatiga. Dari 

pengamatan tersebut juga dapat dilihat bahwa tipe jendela 1 dengan dengan 

jendela tipe 5 memiliki kesamaan bentuk geometris walaupun secara dimensi 

berbeda. Jendela tipe 1 yang merupakan jendela fasad bangunan MULO Salatiga 

memiliki dimensi yang lebih besar dibandingkan dengan jendela tipe 5 yang 

merupakan jendela pada fasad bangunan pelatihan Normaalschool. 

Selain itu juga terlihat kesamaan karakter bentuk pada jendela tipe 2 

dengan jendela tipe 4. Dari jumlah daun jendela yang sama – sama berjumlah dua 

bukaan, maupun dari unsur ornamen yang sama – sama menggunaka krepyak 

dan terdapat profil bebrbentuk kotak di bawah krepyaknya. Namun walaupun 

dimensi tinggi jendela sama – sama 220 cm namun lebar jendela berbeda. 

Jendela tipe 2 yang merupakan jendela fasad bangunan Meisijis Kweekschool 

Salatiga memiliki lebar 110 cm, sedangkan jendela tipe 4 yang merupakan jendela 

pada fasad bangunan Normaalschool Salatiga memiliki lebar 140 cm. 

d. Elemen bukaan boven 

 Dari tiga  bangunan yang diamati hanya terdapat dua bangunan yang di 

fasad bangunannya yang memiliki bukaan boven, yaitu fasad bangunan Meisijis 

Kweeschool Salatiga dan Fasad Bangunan Normaalschool Salatiga. Bentuk 

boven tersebut dapat di amati pada gambar 5.47. di bawah ini.  
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 Dari gambar di atas dapat diektahui dua tipe bukaan boven memiliki 

karakter yang berbeda. Dari segi wujud keduan boven tersebut menggunaka 

bentuk geometris persegi empat, namun kompisisi penataan bovennya berbeda, 

pada boven tipe 1 komposisi boven ditata dua buah boven yang dipasangkan, 

sedangkan pada boven tipe 2 penataan memasangkan sebanyak 3 buah boven. 

Selain itu bentuk ornamentasi kedua buah boven tersebut juga berbeda. Boven 1 

yang merupakan boven fasad bangunan Meisijis Kweekschool  Salatiga memiliki 

dimensi yang lebih besar dibandingkan dengan boven tipe 2 yang merupakan 

boven fasad bangunan Normaalschool. 

 

 

 

 

 

Tipe 1. 

Tipe 2. 

Gambar 5 .47. 
Elemen Bukaan Boven Bangunan 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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e. Elemen kolom bangunan 

 Dari tiga bangunan yang diamati hanya terdapat dua bangunan yang 

memiliki elemen kolom pada fasad depan bangunannya, yaitu Meisijis 

Kweekschool dan Normaalschool, namun terdapat tiga elemen kolom, yaitu dapat 

dilihat di gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar 5.48. di atas dapat dianalisa bahwa ketiga tipe kolom pada 

fasad bangunan memiliki karakter yang berbeda – beda. Kolom tipe 1 dan kolom 

tipe 2 yang merupakan kolom pada fasad bangunan Meisijis Kweekschool 

Salatiga memiliki karakter yang berbeda walaupun pada satu bangunan. Kolom 

tipe 1 dan kolom tipe 2 walaupun sama – sama memiliki kaki kolom karakter dari 

profil ornamennya juga berbeda, kolom tipe 1 memiliki ornamen pada kepala 

kolom sedangkan pada kolom tipe 2 tidak terdapat kepala kolom. Kolom tipe 3 

Tipe 1. Tipe 2. Tipe 3. 

Gambar 5 .48. 
Elemen Kolom Bangunan 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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yang merupakan kolom bangunan pelatihan Normaalschool memiliki bentuk 

geometris yang sederhana, berbentuk persegi empat dengan dimensi tebal 15 cm 

dan tinggi 236 cm. 

f. Ornamen bukaan 

 Pada tiga bangunan yang diteliti hanya terdapat dua bangunan yang 

memiliki ornamen bukaan pada fasad bangunannya. Yaitu bangunan Meisijis 

Kweekschool Salatiga dan Normaalschool Salatiga.  Bentuk ornamen tersebut 

dapat dilihata pada gambar 5.49. di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 Dari gambar di atas dapat dianalisa bahwa kedua karakter ornamen 

bukaan fasade pada kedua bangunan memiliki karakter yang berbeda. Secara 

wujud tipe 1 yang merupakan ornamen bukaan fasad bangunan Meisijis 

Kweekschool cenderung menggunakan bentuk persegi empat utuh yang terdapat 

ornamen berupa profil – profil pada kolom pembentuknya. Sedangkan pada 

Tipe 1. Tipe 2. 

Gambar 5 .49. 
Ornamen Bukaan Bangunan 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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ornamen bukaan tipe 2 yang merupakan ornamen bukaan pada fasad bangunan 

Normaalschool Salatiga cenderung menggunakan benuk lengkung yang dihiasi 

profil di atasnya yang memberikan kesan menegaskan bentuknya.  

g. Ornamen dinding 

 Dari tiga bangunan yang diteliti hanya terdapat satu bangunan yang 

memiliki ornamen dinding, yaitu pada bangunan Meisijis Kweekschool. Ornamen 

tersebut berbentuk geometri persegi empat yang meruncing ke depan sehingga 

membentuk bentukan prisma tegak. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

 

 

 

h. Ornamen kaki bangunan 

 Pada tiga bangunan yang diamati hanya terdapat dua bangunan yang 

memiliki ornamen kaki bangunan pada fasad bangunannya, yaitu bangunan 

Meisijis Kweekschool dan Normaalschool Salatiga. Untuk lebih jelasnya mengenai 

kaki bangunan pada kedua fasad bangunan tersebut dapat dilihat pada gambar 

5.51. di bawah ini.   

 

 

Gambar 5 .50. 
Ornamen Dinding Bangunan 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Gambar 5 .51. 
Ornamen Kaki Bangunan 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Tipe 1. Tipe 2. 
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Dari gambar 5.50. di atas dapat dianalisa bahwa bentuk ornamen kaki 

bangunan kedua tipe ornamen tersebut walaupun menggunakan unsur geometris 

yang sama yaitu persegi sebagai profil ornamennya namun perbedaan dimensi 

membuat karakter dari kedua ornamen tersebut berbeda.  

5.4.3. Tipologi Tata Lay – Out Bangunan 

Berdasarkan analisa dan pengamatan yang dilakukan pada sub bab 5.2.5. 

di atas maka dapat diklasifikasikan tipologi penataan lay – out  bangunan 

pendidikan dengan karakter kolonial berdasarkan kriteria – kriteria yang telah 

ditentukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gamabar 5.52. di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas maka dapat di tipologikan menjadi tiga tipe penataan 

lay – out bangunan pendidikan dengan karakter kolonial di Jalan Kartini Salatiga, 

yaitu : 

1. Memusat 

Penataan lay – out tipe ini memiliki orientasi pusat sebagai titik fokus 

penataan desain atau titik fokus orientasi bangunan. Bangunan MULO 

Gambar 5 .52. 
Lay – out Bangunan 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

MULO 
Meisijis Kweekschool 

Normaalschool 
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Salatiga dan MeisijisKweekschool Salatiga menggunakan tipe lay – out ini. 

Walaupun secara wujud geometris kedua lay – out bangunan ini tidak 

identik sama namun dalam penataan lay – out kedua bangunan ini memiliki 

titik orientasi pada pusat bangunannya yang dikelilingai oleh bangunan – 

bangunan di sekitarnya secara masif menjadi satu. Pada bangunan MULO 

Salatiga inner court menjadi fokus bangunan, sedangkan pada bangunan 

Meisijis Kweekschool Salatiga ruang aula menjadi fokus pada desain 

tersebut.  

2. Menyebar 

Penataan lay – out ini digunakan oleh bangunan Normaalschool 

Salatiga dalam mendesain komplek bangunan sekolahnya. Komplek 

bangunan Normaalschool Salatiga berupa komplek bangunan massa 

banyak yang berbeda dengan MULO dan Meisijis Kweekschool Salatiga. 

Berbeda dengan sistem memusat yang memiliki titik fokus yang menjadi 

titik kumpul massa  bangunan, pada tatanan menyebar ini pusat orientasi 

menjadi titik orientasi persebaran bangunan. Pada komplek Normaalschool  

Salatiga area open space taman menjadi titik orientasi sebar bangunan. 
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5.4.4. Tipologi Bangunan 

Berdasarkan pengamatan dan analisa pada sub bab 5.4. maka tipologi atau 

pengklasifikasian elemen - elemen bangunan pendidikan dengan karakter kolonial 

di Jalan Kartini Kota Salatiga dapat dikategorikan dalam beberapa klasifikasi atau 

tipe, yang didasarkan pada variabel – variabel yang sudah ditentukan 

sebelumnya.  

No 
Variabel 
Amatan 

Elemen 
Amatan 

Tipologi Bangunan Keterangan 

1. 
Tata lay – 

out 
bangunan 

Penataa
n lay – 

out 
Bangun

an 

1. Memusat 

lay – out pada 
bangunan 
MULO dan 

Meisijis 
Kweekschool 

Penataan lay – 
out tipe ini 
memiliki 
orientasi pusat 
sebagai titik 
fokus penataan 
desain atau titik 
fokus orientasi 
bangunan 

2. Menyebar 
 
 
 
 
 
 
 

lay – out pada 
bangunan 

Normaalschool 

Tatanan 
menyebar ini 
pusat orientasi 
menjadi titik 
orientasi 
persebaran 
bangunan. Pada 
komplek 
Normaalschool  
area open 
space taman 
menjadi titik 
orientasi sebar 
bangunan 

2. 
Fasade/ 
Tampak 

Bangunan 
Wujud 

1. Wujud Geometris Fasade tipe 
1 
 

Wujud Meisijis 
KWeekschool 

dan MULO  

Bentuk 
geometris fasad 
memiliki 5 
elemen persegi 
empat yang 
sama. Elemen 
segi empat di 
tengah menjadi 
center atau 
vocal point dari 
keseluruhan 
wujud fasade 

Tabel 5.1. Tabel Tipologi Bangunan 
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bangunan yang 
memiliki bentuk 
geometris atap 
segitiga yang 
sama pula 
sebagi 
penutupnya 

2. Wujud Geometris Fasad tipe 2 

Wujud 
Normaalschool 

Bentuk badan 
persegi empat 
yang 
dikombinasikan 
gabungan 
antara bentuk 
geometris 
persegi empat 
dengan 
trapesium 
sebagai elemen 
geometris 
penutup 
atapnya 

Material 

1. Kombinasi Bata Plester 
dengan Batu 

Material MULO 

Material 
finishing fasad 
berupa dinding 
bata bercat 
putih yang 
dihiasi leh 
lempeng batu 

2. Bata Plester  

Material 
Meisijis 

KWeekschoold
an 

Normaalschool 

Material 
bangunan 
menggunakan 
batu bata 
dengan finishing 
cat warna putih  

3. Anyaman Bambu / Gedeg 
Material 

bangunan 
pelatihan 

Normaalschool 

Material 
penutup dinding 
menggunakan 
anyaman 
bambu atau 
gedeg 

3 . 

Ornamen 
dan 

Elemen -  
elemen 

Bangunan 

Elemen 
Orname

ntasi 
Atap 

 
 
 
 
 
 

Terdapat pada 
MULO 

Elemen atap 
ornamentasi 
atap tersebut 
berupa menara 
lonceng yang 
terbuat dari 
kayu beratapkan 
genteng serta 
elemen bukaan 
pada atap 
berupa kisi – kisi 
kayu. 
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Elemen 
Bukaan 

Pintu 

1. Pintu tipe 1 

Terdapat pada 
Normaalshool 

Pintu tipe 1 
secara dimensi 
lebih tinggi 
dibandingkan 
dengan dua 
pintu lainnya, 
selain itu 
ornamentasi 
pada daun pintu 
tipe 1 
menggunakan 
ornamentasi 
krepyak dengan 
profil di 
bawahnya 

2. Pintu tipe 2 

Terdapat pada 
Normaalshool 

Bukaan pintu 
tipe 2 
menggunakan 
profil berbentuk 
panel – panel 
kayu 

3. Pintu tipe 3 

Terdapat pada 
Normaalshool 

pintu tipe 3 
menggunakan 
material papan 
yang disusun 

Elemen 
Bukaan 
Jendela 

1. Jendela tipe 1 

Terdapat pada 
MULO dan  

Normaalschool 

Elemen jendela 
tipe 1 
merupakan 
jendela mati 
dengan material 
kaca bening 

2. Jendela tipe 2 

Terdapat pada 
Meisijis 

Kweekschool 
dan 

Normaalschool 

Bukaan Jendela 
tipe 2, daun 
ganda dengan 
menggunakan 
unsur ornamen 
krepyak dan 
terdapat profil 
bebrbentuk 
kotak di bawah 
krepyaknya 

3. Jendela tipe 3 
 

Terdapat pada 
Normaalschool 

Elemen jendela 
tipe 3 
merupakan 
daun jendela 
tunggal dengan 
elemen krepyak 
serta profil 
berbentuk panel 
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4. Jendela tipe 4 

Terdapat pada 
Normaalschool 

Elemen jendela 
tipe 4 
merupakan 
jdenla daun 
tunggal dengan 
material kayu 
papan 

5. Jendela tipe 5 

Terdapat pada 
Normaalschool 

Jendela tipe 5 
merupakan 
kombinasi 
antara elemen 
ornamen 
krepyak dengan 
elemen material 
kaca 

6. Jendela tipe 6 

Terdapat pada 
Normaalschool 

Jendela tipe 6 
adalah jendela 
dengan engsel 
yang dapat 
dibuka, 
menggunakan 
material kaca 

Elemen 
Bukaan 
Boven 

1. Boven tipe 1 

Terdapat pada 
Meisijis 

Kweekschool 

boven tipe 1 
komposisi 
boven ditata dua 
buah boven 
yang 
dipasangkan, 
dengan bentuk 
ornamen 
bukaan kecil 
membentuk 
lingkaran 

2. Boven tipe 2 

Terdapat pada 
Normaalschool 

boven tipe 2 
penataan 
memasangkan 
sebanyak 3 
buah boven, 
ornamen 
bukaan 
merupakan 
kombinasi dari 
bentuk segitiga 

Elemen 
Kolom  

1. Kolom Tipe 1 

Terdapat pada 
Meisijis 

Kweekschool 

kolom tipe 1 
memiliki 
ornamen pada 
kepala kolom 
dan pada kaki 
kolom dengan 
material beton 
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2. Kolom tipe 2 

Terdapat pada 
Meisijis 

Kweekschool 

kolom tipe 2 
hanya memiliki 
ornamen pada 
kaki kolom 
dengan material 
beton 

3. Kolom tipe 3 

Terdapat pada 
Normaalschool 

Kolom tipe 3 
memiliki bentuk 
geometris yang 
sederhana, 
berbentuk 
persegi empat 
dengan dimensi 
tebal 15 cm dan 
tinggi 236 cm. 
Dengan material 
kayu jati 

Orname
n 

Bukaan 

1. Ornamen Bukaan tipe 1 

Terdapat pada 
Meisijis 

Kweekschool 

Ornamen 
bukaan 
bangunan tipe 1 
cenderung 
menggunakan 
bentuk persegi 
empat utuh 
yang terdapat 
ornamen berupa 
profil – profil 
pada kolom 
pembentuknya 

2. Ornamen Bukaan tipe 2 

Terdapat pada 
Normaalschool 

Ornamen 
bukaan 
bangunan tipe 2 
cenderung 
menggunakan 
benuk lengkung 
yang dihiasi 
profil di atasnya 
yang 
memberikan 
kesan 
menegaskan 
bentuknya 

Orname
n 

Dinding 

Ornamen dinding 
 

Terdapat pada 
Meisijis 

Kweekschool 

Ornamen 
minimalis, 
berbentuk 
persegi empat  
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Elemen 
Orname
n Kaki 

Bangun
an 

1. Ornamen 1 

Terdapat pada 
Meisijis 

Kweekschool 

Ornamen kaki 
bangunan tipe 1 
berupa profil 
berbentuk 
persegi empat 
namun dimensi 
jarak antar profil 
cenderung 
dekat 

2. Ornamen 2 

Terdapat pada 
Normaalschool 

Ornamen kaik 
bangunan tipe 2 
berupa profil 
berbentuk 
persegi empat 
namun dimensi 
jarak antar profil 
cenderung lebih 
lebar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Analisa Penulis, 2015 
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5.5. Analisa Konsep Integrasi Integrasi Bangunan Pendidikan 

5.5.1. Rekonstruksi Kawasan Bangunan Pendidikan 

Analisa rekonstruksi kawasan lingkungan bangunan pendidikan di jalan 

Kartini Kota Salatiga berdasarkan data dari Dishubkombudpar Salatiga, serta hasil 

kombinasi berdasarkan anlisa – analisa perubahan wujud bangunan pada lokus 

penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Analisa tersebut juga 

diperkuat dengan interview terhadap narasumber bapak Dr. Ir. Bambang 

Supriyadi, MSA, yang kebetulan dahulu merupakan penduduk asli daerah di 

sekitar lokus penelitian yang pernah juga meninmba ilmu di bangunan yang 

dulunya merupakan bangunan MULO Salatiga.  

Seperti telah dilakukan pengelupasan pada tiap lokus bangunan,banyak 

terdapat penambahan – penambahan massa bangunan baru di ketiga bangunan 

tersebut, sehingga mempengaaruhi pola tatanan massa bangunan secara 

keseluruhan. Selain hal tersebut ditemukan pula bahwa terdapat massa – massa 

bangunan yang bisa dikatakan hilang, yang diperoleh dari hasil interview. Seperti 

bangunan di antara bangunan MULO dan Meisijis Kweekschool yang dlunya 

adalah merupakan bangunan pelatihan bagi guru yang menimba ilmu di 

Normaalschool. Dari hasil interview terungkap pula bahwa dahulunya terdapat 

bangunan diagonal yang menghubungkan antara bangunan Meisijis Kweekschool 

dengan bangunan Normaalschool berupa bangunan ruang – ruang kelas. Satu 

bangunan lagi yang terungkap berada di kawasan bangunan pendidikan tersebut 

adalah terdapat bangunan yang serupa dengan bangunan pelatihan guru 
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noormaalschool yang berada di area yang saat ini menjadi lapangan olahraga 

SMP N 2 Salatiga. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 .53. 
Rekonstruksi kawasan bangunan pendidikan di Jalan Katini kota Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Bangunan 
Kelas 

Sekolah 

Pelatihan 

Site Kawasan Tahun 2015 

Site Kawasan Hasil Rekonstruksi 

SMP N 1 

SMA N 3 

SMP N 2 

SD N 05 

MULO 

Meisijis 
Kweekschool 

Normaalschool 



194 
 

 

 

 

 

 

 

  

5.5.2. Analisa Pola Tata Ruang Kawasan 

a. Pola Tatanan Berdasarkan Figure Ground 

Untuk mengetahui pola tatanan site atau kawasan pendidikan di jalan 

Kartini Kota Salatiga dengan karakter arsitektur kolonial digunakan metode figure 

ground sehingga mampu melihat pola tatanan site kawasan tersebut, 

penggambaran metode figure ground dapat dilihat dalam gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 5 .54. 
Kawasan pendidikan Jalan Kartini Kota Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Gambar 5 .55. 
Figure Ground kawasan pendidikan Jalan Kartini Kota Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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Dari penggambaran di atas terlihat pola tatanan ruang bangunan kawasan 

pendidikan di jalan Kartini Kota Salatiga. Dapat dikatakan kawasan bangunan 

pendidikan di jalan Kartini menggunakan dua pola penataan yaitu pola tatanan 

radial pada kawasan bangunan Noormaalschool, dengan plaza ditengah kawasan 

sebagai pusat orientasinya, sehingga massa – massa bangunan ditata menurut 

orientasi radial dari pusatnya. 

Pola kedua menggunakan pola angular pada pola tatanan massa yang 

menghubungkan bangunan MULO dengan bangunan Meisjis Kweekschool. Tidak 

terdapat titik orientasi dalam pola tatanan kedua massa bangunan tersebut. 

Hubungan kedua bangunan tersebut dihubungkan oleh jalur atau jalan sebagai 

orientasi kedua bangunan tersebut.  

Gambar 5 .56. 
Komposisi solid void kawasan pendidikan Jalan Kartini Kota Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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Melihat dari hal tersebut dapat disimpulkan pula dalam konsep penataan 

kawasan bangunan pendidikan di jalan Kartini dengan karakter arsitektur kolonial 

tidak menggunakan konsep yang sama. Bangunan di desain dengan konsep 

penataan yang terpisah – pisah. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa bangunan 

pendidikan di jalan Kartini tidak menggunakan konsep keselarasan di dalam 

pengembangan desain tatanan kawasannya, yang dapat diartikan bahwa desain 

bangunan – bangunan tersebut memiliki arsitek yang berbeda maupun tahun 

pembuatan yang berbeda – beda walaupun terdapat pada satu kawasan yang 

saling berdekatan.  

Di dalam pola penataan kawasan bangunan pendidikan di jalan Kartini tidak 

terdapat secara keseluruhan tidak terdapat pola tatanan orientasi yang mengikat. 

Desain fasad bangunan dirancang segaris dengan jalan Kartini atau dulunya 

adalah noormaalschoolweg sebagai akses menuju kawasan tersebut. Hal ini juga 

dapt disimpukan bahwa bangunan tersebut tidak lebih tua dari jalan Kartini itu 

sendiri. Sehingga tatanan bangunan  mengikuti pola alur jalan Kartini yang 

meruapakn akses utama pada kawasan tersebut. 

b. Pola Tatanan Linkage Kawasan 

 Linkage kolektif 

Analisa pola linkage kawasan bangunan pendidikan di jalan Kartini ini dapat 

dianaisa berdasarkan dari gambar 5.55 di atas, dapat diklasifikasian bahwa 

bangunan pendidikan pada kawasan tersebut  menggunakan pola linkage 

compositional form, yang menurut Trancik (1986), pola tatanan tersebut lebih 
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menonjolkan tatanan bangunan sebagai sebuah individu di dalam sebuah 

kawasan yang cenderung melihat fungsional dari bangunan per bangunan. 

Dari hal tersebut dapat ditarik analisa bahwa dalam pengembangan bangunan 

pendidikan di jalan Kartini dikembangkan sendiri – sendiri tergantung dari fungsi 

bangunan – bangunan tersebut yang berbeda – beda. Walaupun ketiga bangunan 

di jalan Kartini yaitu MULO, Meisijis Kweekschool dan bangunan Noormaalschool 

merupakan tipikal bangunan pendidikan namun memiliki klasifikasi dan tingkat 

pendidikan yang berbeda –beda, sehingga dapat dikatakan memiliki fungsi yang 

berbeda – beda. 

 Linkage Visual 

Analisa pola linkage visual mencoba untuk mencari elemen penghubung yang 

memberikan perasaan keruangan pada kawaan, anailisa tersebut akan dijelaskan 

dalan gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULO 

Meisijis 
Kweekschool 

Normaalschool 

Koridor sebagai 
Linkage Kawasan 

Gambar 5 .57. 

Koridor penghubung menjadi linkage visual kawasan pendidikan Jalan Kartini Kota Salatiga 
(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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Dari gambar di atas jelas terlihat bahwa koridor penghubung bangunan 

tersebut menjadi linkage kawasan tersebut, yang menjadi pengikat kawasan 

tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa koridor tersebut didesain sebagai 

konektor kawasan tersebut walaupun bangunan – bangunan di kawasan jalan 

Kartini mempunyai fungsi – fungsi yang berbeda, koridor tersebut berusaha untuk 

menyatukan secara visual arae tersebut sehingga memiliki sifat keruangan 

tersendiri pada kawasan tersebut.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa koridor tersebut menjadi pengikat kawasan 

tersebut walaupun tidak terlihat sumbu yang jelas yang menjadi acuan dalam 

desain. Sifat keruangan koridor tesebut dibentuk dari tatanan massa bangunan-

bangunan di samping – sampingnya, yaitu bangunan MULO dan Normaalschool 

dan bangunan Meisijis Kweekschool menjadi pusat orientasi pada koridor 

tersebut.  

 

Gambar 5 .57. 
Koridor penghubung menjadi linkage visual kawasan pendidikan Jalan Kartini Kota 

Salatiga 
(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Koridor sebagai 

Linkage Kawasan 
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 Linkage Struktural 

Di dalam analisa linkage struktural mencoba mencari keterkaitan pola strultur 

massa bangunan pada satu kawasan, artinya analisa ini mencoba melihat pola 

tatanan struktural massa bangunan yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, 

Dalam analisa  linkage struktural dalam kawasan pendidikan di Jalan Kartini Kota 

Salatiga dengan karakter arsitektur kolonial, diharapkan mampu mencari pola-pola 

keterkaitan antar massa bangunan pendidikan tersebut yang merupakan variabel 

pola tatanan linkage yang salin memiliki keterkaitan. Untuk menganalisa pola 

linkage struktural kawasan pada lokus penelitian dapat dilihat pada gambar 5.57. di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangunan 
Kelas 

Sekolah 
Latihan 

Sekolah 
Latihan 

Gambar 5 .58. 

linkage struktural kawasan 
pendidikan Jalan Kartini Kota 

Salatiga 
(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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 Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi atau terdapat linkage 

strutural pada kawasan bangunan pendidikan di Jalan Kartini kota Salatiga. 

Terlihat dengan jelas bahwa bangunan kelas dan bangunan sekolah latihan 

menjadi penghubung struktural massa pada kawasan bangunan tersebut. Pola 

linkage struktural yang dipakai pada kawasan tersebut merupakan tipikal linkage 

tambahan dimana pola tatanan tersebut melanjutkan pola pembangunan yang 

sudah ada. Dari pemaparan tersebut dapat dianalisa pula bahwa bangunan kelas 

merupakan bangunan dala komplek normaalschool, terlihat bagaimana pola 

tatanan massa bangunan kelas mengikuti orientasi pola tatanan komplek 

bangunan Normaalschool. Berbeda dengan bangunan sekolah pelatihan yang 

memiliki orientasi arah tatanan massa yang cnderung mengikuti orientasi tatanan 

bangunan MULO dan Meisijis Kweekschool, walaupun secara fungsi ketiga 

bangunan ini memiliki fungsi yang berbeda, namunm memeiliki orientasi struktural 

yang sama. Hal ini dapat disimpulkan pula bahwa  ketiga bangunan yaitu MULO, 

Meisiji Kweekschool, serta bangunan seolah pelatihan didesain dengan orientasi 

massa yang sama mengikuti bentuk koridor penghubungnya.    

5.5.3. Analisa Pola Tatanan Integrasi Kawasan. 

Di dalam analisa tatanan integrasi kawsan terdapat aspek variabel – 

variabel yang di perhatikan dan kemudian coba untuk dianalisa. Variabel – 

variabel tersebut adalah sumbu, simetri, hierarki, datum, irama, dan transformasi. 

Sehingga dalam proses analisa dapat digunakan pengklasifikasian berdasarkan 

variabel – variabel tersebut. 
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a. Sumbu 

Sumbu merupakan garis yang menjadi acuan atau patokan dalam proses 

perancangan, artinya garis sumbu ini menjadi acuan dalam setiap merancang 

rancang bangun. Dengan mejadikan garis sumbu menjadi acuan nantinya hasil 

desain mampu menjadi lebih tertata dan selaras. Dalam analisa konsep integrasi 

kawasan bangunan pendidikan di jalan Kartini Salatiga dengan karakter arsitektur 

kolonial, analisa sumbu nantinya diharapkan mampu mencari garis acuan dalam 

desain kawasan tersebut yang merupakan salah satu dari variabel tatanan desain 

yang selaras. Untuk menganalisa sumbu pada lokus penelitian dapat ,melihat 

gambar di bawah ini.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 .59. 

Garis sumbu pada kawasan pendidikan Jalan Kartini Kota Salatiga 
(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Keterangan : 
 

1. Gd. Administrasi Nomaalschool 
2. Gd. Asrama Normaalschool 
3. MULO 
4. Meisijis Kweekschool 
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2 
 

3 
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MULO 

Meisijis 

Kweekschool 

Normaalschool 
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Dari gambar di atas dapat ditarik 4 garis sumbu, garis sumbu yang pertama 

adalah garis sumbu yang ditarik dari gerbang Normaalschool menuju bangunan 

administrasi Normaalschool, garis kedua menghubungkan antara bangunan 

asrama putra dan putri di komplek Normaalschool, garis ketiga adalah garis 

sumbu pada bangunan MULO sementara garis sumbu keempat adalah garis 

sumbu yang terbentuk dari jalan di depana bangunan Meisijis Kweeschool menuju 

ke bangunan tersebut. 

 Dapat dianalisa bahwa pada kawasan tersebut tidak terdapat satu sumbu 

utuh yang menjadi acuan dalam desain kawasan bangunan pendidikan di jalan 

Kartini Kota Salatiga dengan karakter arsitektur kolonial. Walaupun di setiap 

komplek bangunan terdapat garis sumbu namun garis tersebut tidak terikat satu 

dengan yang lainnya. Garis sumbu di kawasan tersebut dapat dikatakan dibagai 

atas dua pembagian garis sumbu yang pertama adalah garis sumbu pada 

komplek bangunan Normaalschool, sedangkan yang kedua adalah garis sumbu 

yang terbentuk pada akses utama bangunan MULO dan Meisijis Kweekschool. 

Tidak ada keterkaitan antara kedua sumbu tersebut. 

 Dari analisa di atas dapat ditarik garis kesimpulan bahwa antar bangunan 

Normaalschool dan dua bangunan lainnya yaitu bangunan MULO dan Meisijis 

Kweekschool tidak didesain dengan konsep yang sama pada penataan site 

bangunannya. Bangunan – bangunan tersebut didesain secara parsial atau 

terpisah – pisah, tidak terdapat koneksi garis sumbu yang kuat pada kawasan 

bangunan pendidikan tersebut. Hal ini mungkin terkait dengan tipikal fungsi 

bangunan pendidikan pada kawasan tersebut. Bangunan Normaalschool yang 
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merupakan sekolah keguruan setingkat dengan universitas pada saat ini memiliki 

tipikal desain yang berbeda dengan dua bangunan lainnya. Sedangkan bangunan 

MULO dan Meisijis Kweekschool dahulunya merupakan bangunan sekolah 

pribumi dan sekolah putri setingkat dengan sekolah menegah pertama (SMP) 

pada saat ini, sehingga terdapat koneksi sumbu pada kedua bangunan tersebut 

yang tidak terdapat pada bangunan Normaalschool yang memiliki tipikal fungsi 

yang cenderung berbeda. Hal lain yang dapat disimpulkan dari pengamatan 

tersebut adalah dapat diduga bahwa periode pembangunan bangunan pendidikan 

di jalan Kartini terbagi menjadi dua periode. Periode yang pertama adalah periode 

pembangunan komplek bangunan Normaalschool dan periode kedua adalah 

pembangunan komplek bangunan MULO dan Meisijis Kweekschool, sehingga 

terjadi ikatan sumbu antar kedua bangunan tersebut.     

b. Simetri 

Simetri merupakan garis yang menjadi acuan dalam sebuah desain agar terlihat 

serasi, hampir sama dengan sumbu yang sama – sama merupakan garis acuan, 

namun dalam simetri garis tersebut harus mampu mebagi dua atau lebih dengan 

seimbang. Dalam analisa konsep integrasi kawasan bangunan pendidikan di jalan 

Kartini, analisa garis simsetri mencoba untuk menemukan garis acuan dalam 

mendesain bangunan pada kawasan tersebut. Untuk pengamatan garis simetri 

pada kawasan bangunan pendidikan di jalan Kartini Kota Salatiga dapat melihat 

gambar di bawah ini.    
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Gambar 5 .60 
Garis simetri pada kawasan pendidikan Jalan Kartini Kota Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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Keterangan : 
 

1. Nomaalschool 
2. MULO 
3. Meisijis Kweekschool 

 

Gambar 5 .61 
Skematik Garis sumbu pada kawasan pendidikan Jalan Kartini Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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Dari pengamatan site kawasan bangunan pendidikan di jalan Kartini dapat 

ditarik empat buah garis simetri pada kawasan tersebut. Gari simetri pertama 

adalah garis yang memotong komplek bangunan Noormaalschool secara vertikal, 

garis kedua adalah garis simetri yang memotong secara vertikal bangunan MULO, 

garis ketiga adalah garis simetri yang memotong secara vertikal bangunan Meisijis 

Kweekschool, dan yang kemepat adalah garis simetri yang memotong secara 

horisontal bangunan Meisijis Kweekschool.  

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa bangunan pendidikan pada 

kawasan jalan Kartini kota Salatiga tidak terdapat satu garis simetri utuh yang 

menjadi acuan penataan bangunan pada kawasan tersebut. Garis simetri 

cenderung merupakan garis simetri tiap bangunan yang memang tipikal bangunan 

kolonial terutama kolonial peralihan yang memiliki denah serta lay-out yang 

cenderung simetris, bukan simetris penuh secara kawasan pada kawasan 

bangunan pendidikan di jalan Kartini. Garis simetri cenderung terpisah – pisah tiap 

bangunan, menjadikan kawasan tersebut tidak memiliki garis simetri yang menjadi 

acuan dalam mendesain bangunan – bangunan pada site pendidikan di jalan 

Kartini Kota Salatiga. 

Dari analisa di atas dapat ditelusuri bahwa bangunan – bangunan 

pendidikan di Jalan Kartini Kota Salatiga didesain dengan konsep yang terpisah, 

sendiri – sendiri. Tidak didesain dengan konsep penataan sebuah kawasan 

bangunan pendidikan, yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya garis simetri 

yang utuh mengikat pada kawasan tersebut. Bangunan cenderung didesain 
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secara individu tiap bangunan, sehingga dapat dikatakan pula bahwa desain 

bangunan – bangunan dikembangkan dengan pendekatan fungsional tiap 

bangunan, sehingga tercipta bentuk bangunan yang tipikal secara fungsinya. 

Desain secara parsial seperti ini juga dapat mengindikasikan bahwa periode 

pembangunan bangunan pendidikan di jalan Kartini ini memiliki periode 

pembangunan atau tahun yang berbeda pada ketiga bangunan tersebut. Hal ini 

juga dapat mengindikasikan bahwa ketiga bangunan ini memiliki desainer atau 

arsitek perancang bangunan yang berbeda. Sehingga di dalam desain kawasan 

tidak ditemukan keselarasan secara simetris yang utuh.  

Selain hal tersebut dapat diamati pula bahwa simetris pada bangunan – 

bangunan pendidikan di jalan Kartini Salatiga cenderung menggunakan tatanan 

simetri bilateral sebagai acuan desainnya, hal ini mengindikasikan bahwa bentuk 

empat persegi panjang masih menjadi dasar bentukan bangunan, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa konsep pendekatan form follow function menjadi pakem 

desain yang berkembang pada masa itu, sehingga dapat ditarik garis walaupun 

dimungkinkan periode pembangunan yang berbeda – beda namun masih dalam 

tahun yang berdekatan pada periode arsitektur kolonial modern yang cenderung 

menggunakan kaidah form follow function. Apabila arsitek ketiga bangunan 

tersebut juga berbeda, dimungkinkan arsitek tersebut juga menggunakan kaidah 

form follow function tersebut, walaupun memiliki desain yang berbeda dalam satu 

kawasan tersebut. 
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c. Hierarki 

Hierarki adalah suatu komposisi dari tatanan arsitektural yang muncul 

akibat perbedaan bentuk sehingga menimbulkan derajat kepentingan dari bentuk 

arsitektural tersebut. Dalam analisa hierarki pada kawasan bangunan pendidikan 

di jalan Kartini Kota Salatiga mencoba untuk menemukan derajat tertinggi dari 

kawasan tersebut yang menjadi vocal point dalam kawasn tersebut yang menjadi 

identitas kawasan. Pengamatan hierarki dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari pengamatan pada site kawasan bangunan pendidikan di jalan Kartini 

Kota Salatiga, tidak nampak tatanan yang menunjukan adanya hierarki pada 

kawasan tersebut. Bentuk geometris massa bangunan pada kawasan tersebut 

menunjukkan bentuk geometris yang sama, serta memiliki ukuran yang hampir 

sama pula sehingga tidak terlihat adanya vocal point pada kawasan tersebut. Pola 

penataan yang cenderung menyebar juga tidak menampakkan adanya hierarki 

pada kawasan tersebut. 

Gambar 5 .62. 

Pola tatanan massa pada kawasan pendidikan Jalan Kartini Kota Salatiga 
(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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Gambar 5 .63. 
Pola tatanan serial vision fasad massa pada kawasan pendidikan Jalan Kartini Kota Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Gambar 5 .64 
Skematik pola tatanan serial vision fasad massa pada kawasan pendidikan Jalan Kartini Kota Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Gambar 5 .65 
Pola tatanan serial vision fasad massa pada kawasan pendidikan Jalan Kartini Kota Salatiga 

 (Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 
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Dari gambar di atas (gambar 5.60, gambar 5.61, gambar 5.62), 

memperlihatkan pola tatanan fasad bangunan pendidikan di kawasan Jalan Kartini 

Kota Salatiga, dari pengamatan dan penggambaran terlihat salah satu komponen 

fasad yang paling tinggi pada kawasan tersebut, komponen elemen fasad tersebut 

terdapat pada elemen menara lonceng bangunan MULO. Bisa dikatakan bahwa 

menara lonceng tersebut merupakan vocal point dari kawasan bangunan 

pendidikan di Jalan Kartiini Kota Salatiga, karena memiliki ukuran ketinggian yang 

paling menonjol dibandingkan dengan komponen fasad lainnya pada bangunan 

pendidikan di jalan Kartini Kota Salatiga.  

Walaupun memiliki elemen vocal point pada bangunan MULO tersebut 

belum tentu merupakan hierarki tertinggi pada kawasan tersebut, mengingat 

bangunan pada kawasan jalan Kartini memiliki derajat tingkatan yang sama 

sebagai sebuah bangunan pendidikan. Bangunan MULO, Meisijis Kweekschool 

dan bangunan Normaalschool, secara fungsi memiliki derajat yang sama sebagai 

bangunan pendidikan.  Selain itu terlihat pada pengamatan site kawasan 

bangunan pendidikan di jalan Kartini dlam gambar 5.59, posisi dari bangunan 

MULO tidak berada pada posisi sebagai sebuah bangunan dengan hierarki 

tertinggi.   

Dari pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa  bangunan MULO dengan 

menara loncengnya merupakan bangunan yang berusaha untuk menjadi yang 

paling menonjol dibandingkan dengan bangunan lainnya, walaupun secara fungsi 

memiliki tipikal fungsi yang sama dengan bangunan lainnya di kawasan 

pendidikan Jalan Kartini Salatiga. Bisa dikatakan bangunan MULO merupakan 
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bangunan dengan usia paling muda diantara ketiga bangunan pada kawasan 

pendidikan jalan Kartini Salatiga. Hal ini terlihat bagaimana desain bangunan 

berusaha untuk lebih menonjol dibandingkan dengan bangunan lainnya, hal 

tersebut dimungkinkan karena bangunan lainnya telah terlebih dahulu didesain. 

Analisa tersebut memungkinkan apabila kemudian dikatakan bahwa bangunan 

MULO merupakan masterpiece dari kawasan bangunan pendidikan di Jalan 

Kartini Kota Salatiga, dengan menggunakan desain yang berbeda dengan 

bangunan lainnya. 

d. Datum 

Datum adalah garis atau bidang yang menjadi pengikat antar unsur – unsur 

arsitektural dalam suatu komposisi tatanan. Dalam analisa datum pada lokus 

penelitian bangunan pendidikan di jalan Kartini Kota Salatiga dengan karakter 

arsitektur kolonial, dimaksudkan untuk mencari elemen pengikat antar komponen – 

komponen dalam hal ini adalah massa bangunan pendidikan di kawasan Jalan 

Kartini Kota Salatiga. Pengamatan unsur datum dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini.  

 

 

 

 

 

Datum 
 

Gambar 5 .66 

Datum pada kawasan pendidikan Jalan Kartini Salatiga 
(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

MULO 

Meisijis 

Kweekschool 
Normaalschool 
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Datum pada kawasan tersebut terdapat pada selasar atau koridor jalan 

yang menghubungkan bangunan MULO dengan bangunan Meisijis 

Kweekschool, namun datum tersebut juga menghubungkan dengan bangunan 

Normaalschool walaupun secara orientasi bangunan Normaalschool tidak 

menghadap ke koridor tersebut. Secara tatanan datum tersebut menjadi pegikat 

ketiga massa bangunan tersebut.  

Datum pada kawasan tersebut walaupun menjadi pengikat ketiga massa 

bangunan di kawasan pendidikan di jalan Kartini, namun secara fungsionalais 

datum berupa koridor tersebut cederung hanya menghubungkan bangunan 

MULO dengan Meisijis Kweekschool, terlihata dalam arah orientasi 

bangunannya, bangunan Normaalschool memiliki arah orientasi tatanan lay-out 

bangunan yang mengarah langsung ke jalan Kartini atau Normaalschoolweg. 

Jadi dapat dikatakan desain koridor tersebut merupakan kaoridor konektor 

menuju ke bangunan Meisijis Kweekschool dan bangunan MULO. 

Gambar 5 .67 
Skematik datum pada kawasan pendidikan Jalan Kartini Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 

Datum 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

1. MULO 
2. Meisijis Kweekschool 
3. Nomaalschool 
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Dari analisa tersebut maka dapat disimpulkan terdapat datum yang 

mengikat ketiga bangunan yaitu bangunan MULO Meisijis Kweekschool dan 

bangunan Normaalschool, berupa koridor penghubung, namun secara 

fungsional koridor tersebut didesain untuk mengakomodasi akses menuju 

bangunan MULO dan Meisijis Kweekschool, walaupun terdapat akses juga 

menuju bangunan Normaalschool, itu cenderung merupakan jalur tambahan 

atau side entrance dari koridor menuju ke komplek bangunan Normaalschool. 

Berbeda dengan dua bangunan MULO dan Meisijis Kweekschool dimana 

koridor tersebut merupakan akses utama menuju bangunan tersebut. Terlihat 

dari arah orientasi masing – masing main entrance bangunan yang menghadap 

langsung ke koridor tersebut, bahkan koridor tersebut menuju tepat ken central 

dari bangunan Meisijis Kweekschool yang merupakan main entrance utama 

dari bangunan tersebut.  

Hal dalam analisa di atas mengindikasikan juga bahwa awal terciptanya 

koridor tersebut mungkin hanya bertujuan sebagai jalur akses menuju 

bangunan Meisijis Kweekschool, walaupun secara orientasi bangunan MULO 

memiliki orientasi terhadap koridor tersebut namun di dalam desain terdapat 

penyesuaian bangunan MULO terhadap koridor tersebut. Terlihat dari posisi 

main entrance bangunan MULO yang menyesuaikan terhadap orientasi koridor 

tersebut sehingga main entrance dari bangunan MULO tidak terdapat pada 

fasad depan bangunan MULO, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa 

bangunan MULO memiliki usia yang lebih muda  dari bangunan Meisijis 

Kweekschool.  
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e. Irama 

Irama adalah pergerakan pengulangan dalam suatu komposisi arsitektural yang memiliki 

pola dengan interval yang teratur maupun tidak teratur. Dalam analisa irama pada bangunan 

pendidikan di jalan Kartini kota Salatiga diharapkan mampu mengetahui pola interval 

bangunan yang menciptakan keharmonisan pada kawasan bangunan pendidikan. Komposisi 

pengulangan pada analisa ini di titik beratkan pada fasad bangunan, dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas terlihat bahwa irama pada fasad bangunan pendidikan di kawasan 

jalan Kartini Kota Salatiga dengan karakter arsitektur kolonial tidak memiliki pengulangan yang 

konstan. Hal tersebut didasarkan pada pengamatan terhadap elemen – elemen bangunan 

pembentuk fasad, seperti elemen jendela, elemen pintu, elemen kolom bangunan pada fasad, 

serta material pembentuk fasad bangunan pendidikan di jalan Kartini Kota Salatiga.   

Gambar 5 .68. 
Fasad bangunan pendidikan di Jalan Kartini Kota Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015   ) 



214 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari analisa tersebut dapat dikatakan tidak terjadi harmonisasi pada fasad 

bangunan pendidikan di jalan Kartini Kota Salatiga, ritme secara kawasan tidak 

terjadi secara harmonis. Penggunaan elemen fasad bangunan yang variatif tidak 

dibarengi dengan tatanan yang memiliki pola yang teratur.  

Hal berkebalikan apabila mengamati pola irama fasad tiap bangunan di 

lingkungan jalan Kartini Kota Salatiga. Terlihat irama yang teratur pada tiap 

Gambar 5 .69. 

Elemen pada fasad bangunan pendidikan di Jalan Kartini Kota Salatiga, yang memiliki wujud 
yang berbeda –beda sehingga mengakibatkan disharmonisasi pada fasad bangunan pendidkan 

di kawasan tersebut 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015) 
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elemen fasad bangunannya. Terlihat ritme yang berpola sehingga menjadikan 

tatanan fasad setiap bangunannya menjadi harmonis, dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas fasad bangunan secara berturut – turut dari atas yaitu 

bangunan MULO, Meisijis Kweekschool dan Normaalschool dapat dilihat secara 

jelas memiliki irama tatanan fasad yang harmonis, dari hal tersebut dapat 

dikatakan bahwa bangunan pendidikan di jalan Kartini Kota Salatiga didesain tidak 

secara kawasan, namun desain bangunan pendidikan tersebut didesain terpisah, 

sendiri – sendiri tiap bangunannya, sehingga memilki konsep secara kawasan 

yang tidak harmonis, namun memiliki irama pada fasad tiap bangunannya yang 

harmonis. 

Hal tersebut juga dapat mengindikasikan perbedaan ide dalam desain tiap 

– tiap bangunan pendidikan di kawasan tersebut, terlihat dalam detail tiap – tiap 

Gambar 5 .70. 
Fasad bangunan pendidikan di jalan Kartini Kota Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015) 
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elemen fasad yang variatif, berbeda – beda setiap bangunannya, walaupun ada 

beberapa elemen fasad yang memiliki tipikal yang sama, namun kecenderungan 

itu lebih kepada penyelesaian teknis untuk merespon kondisi saat itu, seperti 

penggunaan jendela krepyak yang memang merupakan tipikal desain jendela 

pada masa perkembangan arsitektur kolonial di Indonesia sebagai respon 

terhadap iklim di Indonesia. 

 

f.  Transformasi 

Studi transformasi adalah studi dalam pemilihan prototipe atau acuan desain 

yang diapakai pada sebuah desain arsitektural yang kemudian diaplikasikan 

sebagai dasar bentukan. Dalam analisa transformasi bentukan pada bangunan 

pendidikan di jalan Kartini Kota Salatiga dengan karakter arsitektur kolonial, 

dimaksudkan untuk mencari tipikal tatanan bangunan pendidikan pada kawasan 

jalan Kartini Kota Salatiga sebagai sebuah variabel dalam konsep integrasi 

lingkungan. Pengamatan studi transformasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.   

 

 

 

 

 



217 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pengamatan pada gambar di atas maka dapat diklasifikasikan 

tipologi tata lay – out  bangunan pendidikan dengan karakter arsitektur kolonial 

menjadi seperti berikut.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 .71. 

Site plan  bangunan pendidikan di jalan Kartini Kota Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015) 

MULO Meisijis 

Kweekschool Normaalschool 

Gambar 5 .72. 
Tipikal tata lay-out pada  bangunan pendidikan di jalan Kartini Kota Salatiga 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015) 
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Dari pemaparan gambar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bangunan 

MULO dan Meisijis Kweekschool menggunakan tipikal tatanan yang sama. Kedua 

bangunan tersebut menggunakan transformasi bentuk tatanan bangunan sekolah 

menengah pertama tropis, mengingat kedua bangunan tersebut berfungsi sebagai 

bangunan setingkat dengan bangunan sekolah menengah pada saat ini. Menurut 

De Chiara (2001), tatanan bangunan sekolah menengah pertama tropis adalah 

bangunan didesain dengan ruang luar yang luas untuk memungkinkan terjadi 

pemecahan masalah iklim tropis. Ruang – ruang kelas tersusun secara radial 

sehingga membentuk inner court yang privat. Bentuk bangunan MULO dan Meisiji 

Kweekschool secara jelas mengaplikasikan bentukan tersebut dimana terdapat 

inner court sebagai pusat dari bangunan yang dikelilingi oleh ruang – ruang kelas 

secara radial. Bentukan ini untuk merespon iklim tropis di negara Indonesia, 

sehingga dapat dikatakan arsitek dari bangunan MULO dan Meisijis Kweekschool 

sudah memasukan unsur bangunan yang respon terhadap iklim tropis Indonesia, 

yang dapat disimpulkan pula bahwa bangunan tersebut merupakan transformasi 

dari langgam arsitektur kolonial modern yang sudah mulai memasukkan 

pertimbangan – pertimbangan kontekstual tropis Indonesia ke dalam aplikasi 

desain bangunan kolonial.  

Bangunan Noormaalschool yang merupakan komplek bangunan massa 

banyak memiliki transformasi yang berbeda dengan bangunan MULO dan Meisijis 

Kweekschool. Bangunan Normaalschool ini menggunakan transformasi bentukan 

bangunan sekolah atas dengan tatanan tropis. Menurut De Chiara (2001), tatanan 

ini lebih mengutamakan tata ruang luar yang luas dengan bangunan – bangunan 
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yang menyebar disepanjang tatanan luar tersebut. Tatanan ini untuk merespon 

iklim tropis di Indonesia dengan memberikan ruang lebih pada vegetasi sehingga 

terjadi sirkulasi udara yang baik. Transformasi bentuk bangunan yang mencoba 

untuk merespon iklim tropis di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa 

bangunan tersebut merupakan bangunan dengan langgam arsitektur kolonial 

modern yang sudah mencoba memasukan unsur bangunan yang respon terhadap 

iklim tropis di Indonesia.  

Dari pemaparan di atas walaupun terdapat dua bentukan dasar 

transformasi bentuk bangunan namun dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

fungsionalis dengan konsep desain yang mencoba memecahkan permasalahan 

teknis, dalam konteks ini adalah iklim triopis di Indonesia digunakan sebagai 

acuan dalam mendesain bangunan pendidikan di kawasan jalan Kartini Kota 

Salatiga. Pendekatan fungsi jelas menjadi titik berat dalam desain kawasan 

pendidikan di jalan Kartini Kota Salatiga dengan karakter arsitektur kolonial ini, 

sehingga dapat dikatakan pula bahwa kaidah arsitektur modern form follow 

function secara jelas digunakan sebagai acuan dalam desain bangunan 

pendidikan di kawasan Jalan Kartini Kota Salatiga ini.   

Selain pada tatan lay-out –nya, tranformasi bentukan tipikal bangunan 

MULO dengan bangunan Meisijis Kweekschool terlihat dalam betukan wujud 

fasad kedua bangunan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 

 

 



220 
 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas secara jelas menggambarkan wujud dari fasad bangunan 

MULO dan Meisijis Kweekschool. Walaupun secara identik wujud fasad kedua 

bangunan tersebut tidak sama, namun secara komponen geometri fasad memiliki 

wujud yang sama. Namun wujud tersebut tidak terlihat pada bangunan 

Normaalschool, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

 

 

 

 

Dari gambar di atas terlihat jelas bahwa wujud bangunan Normaalschool berbeda 

dengan tipikal fasad bangunan MULO dan Meisijis Kweekschool. 

 Dari pemaparan di atas maka dapat dianalisa bahwa pembentukan tipikal 

wujud fasad bangunan pendidikan pada kawasan Jalan Kartini Salatiga 

didasarkan pada tipikal fungsi bangunan tersebut. Bangunan MULO adalah 

bangunan sekolah pribumi yang setingkat dengan sekolah menengah pertama 

pada masa ini, sedangkan bangunan Meisijis Kweekschool adalah sekolah purtri 

MULO 

Meisijis Kweekschool 

Gambar 5 .73. 

Wujud Fasad bangunan MULO dan Meisijis Kweekschool 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015) 

Normaalschool 

Gambar 5 .74. 
Wujud Fasad bangunan Normaalschool 

(Sumber: sketsa pribadi, 2015) 
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yang setingkat dengan sekolah menengah pertama pada masa ini, sehingga 

secara tipikal fungsi bangunan kedua bangunan tersebut memiliki tipikal fungsi 

yang sama, yaitu sama – sama merupakan bangunan pendidikan bagi tingkatan 

menegah pertama, yang dimungkinkan menjadi dasar dalam bentukan wujud 

fasad kedua bangunan tersebut. 

 Berbeda dengan kedua bangunan tersebut, bangunan Normaalschool 

merupakan sekolah keguruan bagi pribumi yang akan diangkat menjadi tenaga 

pengajar di pelosok Indonesia, jadi dapat dikatakan sekolah ini setingkat dengan 

sekolah kejuruan saat ini maupun setingkat dengan sekolah keguruaan, sehingga 

secara tipikal fungsi bangunan berbeda dengan bangunan MULO dan Meisijis 

Kweekschool, maka tidak mengherankan apabila wujud fasad bangunan 

Normaalschool berbeda dengan kedua bangunan lainnya.  

 Dari analisa – analisa di atas jelas kaidah arsitektur modern yaitu form 

follow function, dimana bentuk bangunan tergantung pada fungsi bangunan itu 

sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk dari bangunan pendidikan di 

jalan Kartini Kota Salatiga menggunakan transformasi bentuk tipikal langgam 

arsitektur modern yang mengedepankan bagaimana bangunan tersebut dapat 

berfungsi dengan baik.  
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5.5.4. Temuan Analisa Konsep Integrasi  

Berdasarkan pemaparan  pada sub bab 5.5. maka dapat dijabarkan pada 

tabel matrikulasi analisa konsep integrasi pada lingkungan bangunan pendidikan 

di jalan Kartini kota Salatiga, yaitu sebagai berikut.  

No. Variabel Keterangan Analisa 

1. Pola Tatanan Massa 

Bangunan 

Kombinasi pola 

tatanan radial dan 

pola angular 

pola tatanan radial terdapat pada 

kawasan bangunan Noormaalschool, 
dengan plaza ditengah kawasan sebagai 
pusat orientasinya, sehingga massa – 
massa bangunan ditata menurut orientasi 
radial dari pusatnya. 
pola angular terdapat pada pola tatanan 

massa yang menghubungkan bangunan 
MULO dengan bangunan Meisjis 
Kweekschool. Tidak terdapat titik orientasi 
dalam pola tatanan kedua massa 
bangunan tersebut. Hubungan kedua 
bangunan tersebut dihubungkan oleh jalur 
atau jalan sebagai orientasi kedua 
bangunan tersebut. 

2. Pola Linkage 
Bangunan 

linkage 
compositional form 

 

 

 

 

terdapat koridor 
sebagai sebuah 

linkage visual  

 

 

 

 

Pengembangan bangunan pada kawasan 
bangunan pendidikan di jalan Kartini 
dikembangkan secara individu, tergantung 
dari fungsi bangunan – bangunan tersebut 
yang berbeda – beda. pola tatanan 
tersebut lebih menonjolkan tatanan 
bangunan sebagai sebuah individu di 
dalam sebuah kawasan yang cenderung 
melihat fungsional dari bangunan per 
bangunan. 

koridor penghubung bangunan tersebut 
menjadi linkage kawasan tersebut, yang 
menjadi pengikat kawasan. Hal tersebut 
mengindikasikan bahwa koridor didesain 
sebagai konektor kawasan tersebut 
walaupun bangunan – bangunan di 
kawasan jalan Kartini mempunyai fungsi – 
fungsi yang berbeda, koridor tersebut 
menyatukan secara visual arae tersebut 
sehingga memiliki sifat keruangan 
tersendiri pada kawasan tersebut. 

Tabel 5.2. Tabel Analisa Konsep Integrasi 
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terdapat linkage 
struktural 

bangunan kelas dan bangunan sekolah 
latihan menjadi penghubung struktural 
massa pada kawasan bangunan tersebut. 
Pola linkage struktural yang dipakai pada 
kawasan tersebut merupakan tipikal 
linkage tambahan dimana pola tatanan 
tersebut melanjutkan pola pembangunan 
yang sudah ada. 

3. Garis Sumbu pada 
Kawasan 

tidak terdapat satu 

sumbu utuh yang 

menjadi acuan 

dalam desain 

kawasan  

Sumbu pada komplek bangunan tidak 
terikat satu dengan yang lainnya. 
Bangunan – bangunan pada kawasan 
tersebut didesain secara parsial atau 
terpisah – pisah, tidak terdapat koneksi 
garis sumbu yang kuat pada kawasan 
bangunan pendidikan tersebut. Hal ini 
terkait dengan tipikal fungsi bangunan 
pendidikan pada kawasan tersebut yang 
berbeda - beda. 

4. Garis Simetri pda 
Kawasan 

tidak terdapat satu 
garis simetri utuh 

yang menjadi acuan 
penataan 

Garis simetri cenderung merupakan garis 
simetri tiap bangunan yang memang tipikal 
bangunan kolonial. Garis simetri 
cenderung terpisah – pisah tiap bangunan, 
menjadikan kawasan tersebut tidak 
memiliki garis simetri yang menjadi acuan 
dalam mendesain bangunan – bangunan 
pada site pendidikan di jalan Kartini Kota 
Salatiga. Bangunan – bangunan 
pendidikan di Jalan Kartini Kota Salatiga 
didesain dengan konsep yang terpisah, 
sendiri – sendiri. 

5. Hierarki pada 
Kawasan 

teradapat vocal 

point pada 
bangunan MULO, 
namun bukan 
hierarki kawasan  

Menara lonceng merupakan vocal point 
pada bangunan MULO merupakan vocal 
point penanda bagi bangunan itu sendiri  
bukan merupakan hierarki tertinggi pada 
kawasan tersebut, mengingat bangunan 
pada kawasan jalan Kartini memiliki 
derajat tingkatan yang sama sebagai 
sebuah bangunan pendidikan. 

6. Datum pada 
Kawasan 

terdapat  datum  
pada kawasan 

Datum pada kawasan tersebut terdapat 
pada selasar atau koridor jalan yang 
menghubungkan bangunan MULO dengan 
bangunan Meisijis Kweekschool, namun 
datum tersebut juga menghubungkan 
dengan bangunan Normaalschool 
walaupun secara orientasi bangunan 
Normaalschool tidak menghadap ke 
koridor tersebut. Secara tatanan datum 
tersebut menjadi pegikat ketiga massa 
bangunan tersebut.  
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7. Irama Tidak terjadi 
harmonisasi irama 

pada kawasan 

Penggunaan elemen fasad bangunan 
yang variatif tidak dibarengi dengan 
tatanan yang memiliki pola yang teratur, 
sehingga ritme secara kawasan tidak 
terjadi secara harmonis 

8. Transformasi Terdapat dua 
tipikal bentuk lay-

out bangunan pada 
kawasan, keduanya 
merupakan tipikal 
tatanan tropis, 
transformasi 
bentuk tipikal 
langgam arsitektur 
modern 

MULO dan Meisijis Kweekschool 
menggunakan transformasi bentuk tatanan 
bangunan sekolah menengah pertama 
tropis. Bangunan Normaalschool ini 
menggunakan transformasi bentukan 
bangunan sekolah atas dengan tatanan 
tropis. Pendekatan fungsionalis dengan 
konsep desain yang mencoba 
memecahkan permasalahan teknis, dalam 
konteks ini adalah iklim triopis di Indonesia 
digunakan sebagai acuan dalam 
mendesain bangunan pendidikan di 
kawasan jalan Kartini Kota Salatiga.  

 

Dari analisa maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan konsep 

integrasi pada lingkungan bangunan pendidikan di jalan Kartini Kota Salatiga. 

Bangunan pendidikan pada kawasan jalan Kartini Kota Salatiga cenderung  

dikembangkan secara individu terpisah – pisah, lebih menekankan aspek 

fungsionalis tiap bangunan, sehingga tidak terjadi konektifitas yang padu antar 

bangunan, walaupun bangunan – bangunan pendidikan tersebut diikat pada zona 

site yang sama sebagai sebuah datum, yang dapat dikatakan merupakan zona 

yang diperuntukkan bagi fasilitas pendidikan. Pola tatanan massa bangunan pada 

kawasan bangunan pendidikan di kawasan jalan Kartini di Salatiga menonjolkan 

tatanan bangunan sebagai sebuah individu bangunan di dalam sebuah kawasan 

yang cenderung melihat fungsional dari bangunan per bangunan atau 

dikembangkan secara parsial, sehingga kurang terjadi tatanan yang harmonis 

Sumber : Analisa Penulis, 2015 
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antar elemen – elemen tiap bangunannya dalam satu kawasan pendidikan di 

Jalan Kartini Kota Salatiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


