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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Lokasi Objek Penelitian 

 

 

 

Lokasi objek penelitian ini berada di Kota Tangerang Provinsi Banten yang 

secara geografis terlatak pada posisi 106036’ - 106042’ Bujur Timur dan 606’ – 

6013’ Lintang Selatan. Wilayah Kota Tangerang terdiri dari 13 wilayah kecamatan, 

yaitu; Ciledug (8,769 km2), Larangan (9,397 km2), Karangan Tengah (10,474 km2), 

Cipondoh (17,91 km2), Pinang (21,59 km2), Tangerang (15,785 km2), Karawaci 

(13,475 km2), Jatiuwung (14,406 km2), Cibodas (9,611km2), Periuk (9,543 km2), 

Batuceper (11,583 km2), Neglasari (16,077 km2),dan Benda (5,919 km2) serta 

meliputi 104 kelurahan dengan 956 rukun warga dan 4.704 rukun tetangga. 

Wilayah kota Tangerang berada pada ketinggian 10-30 meter di atas permukaan 

laut. Bagian utara memiliki rata-rata ketinggian 10 meter di atas permukaan laut, 

sedangkan di bagian barat memiliki rata-rata ketinggian 30 meter. Untuk 

kemiringan tanah pada kota Tangerang sebagian besar berkisar antara 0-30%, 

sebagian kecil lainnya memiliki kemiringan antara 3-8%. suhu udara di  Kota 

Tangerang berkisar antara 23,60C - 34,20C, dengan kelembaban udara bervariasi 

antara 76-84 persen.  

Yayasan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro merupakan suatu yayasan yang 

bergerak dibidang pelayanan pendidikan.  Mulai dari Pendidikan Dasar, Menengah 

dan Pendidikan Tinggi. Mulai dari taman kanak-kanak (TK), sampai dengan 

perguruantinggi.  

Gambar 14. Yayasan KH Dewantoro 
Sumber : Data Pribadi 
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Yayasan Ki Hajar Dewantoro yang dipimpin oleh Bapak Drs H. Muhidin ini berdiri 

sejak 14 tahun yang lalu atau tepatnya tahun1986, pada awalnya bangunan 

sekolah Ki Hajar Dewantoro ini hanya terdiri dari sepetak tanah dan dua lokal 

kelas, namun kemudian seiring dengan berjalannya waktu sekolah ini pun terus 

berkambang baik dalam kualitas pendidikannya maupun dalam pembangunan 

sekolah. 

Oleh karena itu pada saat ini sekolah Ki Hajar Dewantoro telah memiliki 3 

gedung utama, 1 gedung lama, dan 1 bangunan musollah. Gedung utama sendiri 

terdiri dari 1 gedung SMK, 1 gedung SMA, dan 1 gedung SMP. Keterangan pada 

Gambar 15 -  Gambar 16. 

 

 

 

Gambar 15 di atas menunjukan letak gedung-gedung yang berada di 

sekolah Ki Hajar Dewantoro. Dimana pada sebelah selatan gedung SMA adalah 

lapangan, sebelah utara adalah parkir motor, sebelah barat adalah musollah, dan 

sebelah timur adalah lahan kosong. Dari gambar 15 di atas juga dapat di lihat 

bahwa orientasi bangunan gedung SMA ini menghadap ke arah Selatan. 

Gambar 15. Site Plan 

Sumber : Data Pribadi 
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Dari beberapa gedung yang terdapat di kawasan sekolah Ki Hajar 

Dewantoro peneliti menggunakan gedung SMA sebagai gedung yang akan di 

jadikan tempat penelitan, hal tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

peneliti dan juga dilihat dari desain bangunan yang memudahkan penelitian ini. 

4.2 Tinjauan Gedung SMA Ki Hajar Dewantoro 

 

 

 

Gedung SMA Ki Hajar Dewantoro ini merupakan gedung yang digunakan 

untuk kegiatan belajar mengajar siswa SMA di sekolah Ki Hajar Dewantoro. Pada 

gedung ini terdapat 10 ruang kelas, 1 ruang guru, dan 1 ruang administrasi. 

Desain dari gedung ini cukup berbeda dibandingkan dengan desain bangunan 

Gambar 16. Lingkungan Yayasan KH Dewantoro 

Sumber : Data Pribadi 

Gambar 17. Gedung SMA Ki Hajar Dewantoro 

Sumber : Data Pribadi 
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lainnya yang berada di kawasan sekolah Ki Hajar Dewantoro, karena bangunan ini 

memliki tangga ekspose yang terdapat di depan bangunan. Gedung ini memiliki 3 

lantai dengan luas area ± 320 m2 dan luas bangunan ± 960 m2. 

 

 

 

Bangunan ini ditinjau dari tinjauan mikro dalam kawasan sekolah ini berada 

di sebalah barat Musholla sekolah yang berhubungan langsung dengan akses 

pintu masuk utama pada sekolah tersebut. Bentuk bangunannya memanjang ke 

arah barat dan timur, sedangkan orientasi bangunan menghadap ke arah utara-

selatan. Artinya bidang yang paling panjang pada bangunan ini adalah 

menghadap ke arah utara-selatan. 

Pada bagian barat bangunan terdapat lahan kosong yang masih menjadi 

satu dengan area sekolah, lahan kosong ini rencanya akan dibuat untuk gedung 

SD, namun pada saat ini masih lahan kosong yang dipenuhi rumput tersebut 

dipergunakan untuk lahan parkir sebagian kendaraan. Selain itu pada bagian 

selatan bangunan ini juga dipergunakan sebagai lahan parkir motor. Sedangkan 

untuk bagian utara langsung berhadapan dengan lapangan basket. Adapan 

gedung di sekitar bangunan ini berjarak cukup jauh karena di pisahkan oleh dua 

lapangan. Bangunan yang terdekat dari gedung ini adalah mushollah. Dengan 

kondisi yang ada pada bangunan ini dimana pada semua sisi bangunan tidak 

terdapat penghalang untuk masuknya pencahyaan alami siang hari. 

Gambar 18. Gambaran Objek Penelitian 

Sumber : Data Pribadi 
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Gambar 19 di atas merupakan denah lantai 1 bangunan sekolah SMA Ki 

Hajar Dewantoro. Pada lantai 1 ini terdapat 4 buah ruang kelas, yang mana dua 

ruang kelas terhalang oleh tangga dan dua ruang kelas lainnya tidak terhalang 

oleh tangga. Tangga yang ada pada lantai 1 ini menerus sampai dengan lantai 3, 

terdapat 2 buah tangga yang berada di depan ruang kelas dan jarak antara kedua 

buah tangga tersebut adalah 2.5 m, jarak antara kedua buah tangga tersebut 

digunakan sebagai area sirkulasi untuk menuju ke ruang kelas. Antara tangga dan 

ruang kelas berjarak 2 m yang juga merupakan area selasar bagi ruang kelas 

tersebut. 

 

 

Gambar 20 di atas merupakan denah lantai 2 bangunan sekolah SMA Ki 

Hajar Dewantoro. Pada lantai 2 ini hampir sama dengan lantai 1 yakni terdapat 4 

buah ruang kelas, yang mana dua ruang kelas terhalang oleh tangga dan dua 

Gambar 20. Denah Lantai 2 
Sumber : Data Pribadi 

Gambar 19. Denah Lantai 1 

Sumber : Data Pribadi 
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ruang kelas lainnya tidak terhalang oleh tangga. Jumlah dan jarak tangga yang 

ada juga sama dengan di lantai 1 karena merupakan tangga yang menerus dari 

lantai 1. 

 

 

Gambar 21 di atas merupakan denah lantai 3 bangunan sekolah SMA Ki 

Hajar Dewantoro. Pada lantai 3 ini hanya terdapat 3 ruang kelas karena 1 ruang 

kelas lainnya dijadikan ruang administrasi. 3 ruang kelas yang ada di lantai 3 ini 

dua diantaranya terhalang tangga dan satu ruang kelas tidak terhalang tangga. 

Untuk jumlah dan jarak tangga yang ada pada lantai 3 juga sama dengan di lantai 

1 dan lantai 2 karena merupakan tangga yang menerus. Tampak, potongan, 

perspektif dan juga area sekolah di tunjukan pada Gambar 22 – Gambar 29 

berikut. 

 

 

 

Gambar 21. Denah Lantai 3 
Sumber : Data Pribadi 

Gambar 22. Tampak Depan 
Sumber : Data Pribadi 
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Gambar 23. Tampak Belakang 

Sumber : Data Pribadi 

Gambar 24. Tampak Samping Timur 

Sumber : Data Pribadi 
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Gambar 25. Tampak Samping Barat 

Sumber : Data Pribadi 

Gambar 26. Potongan Bangunan 

Sumber : Data Pribadi 
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Gambar 28. Area-area gedung 

Sumber : Data Pribadi 

Gambar 27. Potongan Bangunan 

Sumber : Data Pribadi 
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4.2.1 Tangga pada Bangunan Objek Penelitan 

Konsep arsitektur pada gedung SMA Ki Hajar Dewantoro ini adalah 

peletakan tangga yang di ekspose diletakan di depan bangunan, sehingga 

bangunan yang sederhana tersebut menjadi tersekasan rumit oleh adanya tangga 

di depan tesebut. Dari segi visual adanya tangga ini memberikan efek yang 

menarik yang berbeda dari gedung lainnya disekitar.  

 

 

 

Bangunan memiliki dua buah tangga yang sejajar yang terdapat di depan 

ruang kelas jarak dari tangga satu ke tangga lainnya adalah 2.5 m, jarak antara 

tangga tersebut menjadi area sirkulasi menuju ruang kelas dan tangga tersebut 

menerus dari lantai 1 sampai dengan lantai 3, ukuran panjang tangga seperti pada 

Gambar 31. 

Gambar 30. Area Tangga atau Penghalang 

Sumber : Data Pribadi 

Gambar 29. Prespektif Gedung 
Sumber : Data Pribadi 
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Bentuk tangga yang berada di depan ruang kelas tersebut sebagian tertutup 

oleh blok dinding dan sebagian terbuka. Antara tangga dan ruang kelas berjarak 2 

meter yang juga digunakan sebagai area selasar. Berikut pada Gambar 32 area 

pada tangga yang tidak tertutup.  

 

 

 

Gambar 32 di atas terdapat area-area pada celah tangga yang tidak 

terhalang, karena pada bentuk tangga ini ada bagian yang tertutup dan ada pula 

bagian yang terbuka. 

4.2.2 Ruang Kelas Objek Penelitian 

Objek utama yang akan diteliti pada dari bangunan SMA Ki Hajar Dewantoro 

adalah ruang kelas, orientasi bangunan ini menghadap kearah selatan. Pada 

bangunan ini terdapat 10 ruang yang dijadikan ruang kelas yakni 4 ruang di lantai 

1, 4 ruang di lantai 2, dan 2 ruang di lantai 3. Terdapat dua kondisi ruang kelas 

yakni ruang kelas yang terhalang oleh tangga, dan ruang kelas yang tidak 

Gambar 31. Ukuran Panjang Tangga 

Sumber : Data Pribadi 

Gambar 32. Area pada celah tangga yang tidak terhalang 

Sumber : Data Pribadi 
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terhalang tangga, terdapat 5 ruang kelas yang terhalang oleh tangga dan terdapat 

5 ruang kelas juga yang tidak terhalang oleh tangga. 

Ruang kelas pada objek penelitan ini berukuran 7 m x 8 m, dengan luasan 

ruang adalah 56 m2, seluruh ruang kelas ini berorientasi menghadap ke arah 

selatan sesuai dengan arah orientasi bangunan tersebut. Pada masing – masing 

ruang kelas memiliki 6 buah jendela di sisi sebelah selatan, dan 6 buah ventilasi 

dimasing- masing sisi selatan dan utara. Sedangkan pintu yang digunakan adalah 

pintu double. Pada bagian depan ruang kelas terdapat selasar dengan ukuran 

lebar adalah 2 m, dimana selasar ini juga yang menjadi jarak anatar ruang kelas 

dan tangga.  

Ruang kelas objek penelitan ini memiliki tinggi ruangan yakni 3.5 m, tinngi 

jendela yang ada pada ruang kelas adalah 1.5 m dari lantai, tinggi ventilasi adalah 

2.4 m dari lantai, seperti yang ditunjukan pada Gambar 33 berikut. 

 

 

4.2.3 Elemen Pencahayaan pada Bangunan 

Bangunan gedung sekolah SMA Ki Hajar Dewantoro memberikan alternatif 

desain yang cukup menarik untuk sebuah sekolah dengan memberikan visualisai 

bangunan yang indah. Namun dari desain yang diterapkan pada bangunan 

tersebut dicurigai tidak memikirkan tentang upaya penghematan energi karena 

dampak yang diberkikan dari desain banggunan dengan tangga di depan ruang 

Gambar 33. Potongan dinding ruang kelas 

Sumber : Data Pribadi 
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kelas akan menghalangi masuknya cahaya alami ke dalam beberapa ruang kelas 

yang terhalang oleh tangga. 

Pengendalian pencahayaan alami dan buatan hanya terdapat pada 

beberapa eleman saja pada bangunan ini, yakni elemen-elemen umum yang 

biasa terdapat pada bangunan yakni diantaranya adalah : 

A. Jendela 

Ruang-ruang kelas pada bangunan ini dilengkapi dengan jendela pada sisi 

utara bangunan. Pada setiap kelas terdapat 6 buah jendela yang juga 

dilengkapi dengan ventilasi udara pada bagian atas, ukuran jendela yang 

digunakan adalah 92 cm x 60 cm, dan tinggi jendela adalah 1.5 m dari lantai.. 

Jendela pada setiap ruang ini difungsikan untuk masuknya cahaya alami ke 

dalam bangunan. Namun pada beberapa kelas jendela tersebut terhalang oleh 

adanya tangga sehingga tidak dapat berfungsi secara maksimal untuk 

memasukan cahaya alami ke dalam ruang kelas. Tipe dan ukuran jendela yang 

digunakan dapat dilihat pada Gambar 34 – Gambar 36. 

 

 

 

 

Gambar 34. Jendela pada Ruang Kelas 

Sumber : Data Pribadi 

Gambar 35. Jendela pada Ruang Kelas 

Sumber : Data Pribadi 
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B. Ventilasi 

Ruang kelas di SMA Ki Hajar Dewantoro memiliki 12 buah ventilasi yakni 6 

pada sisi utara dan 6 pada sisi selatan, ventilasi pada sisi selatan berada tepat 

di atas jendela dan pintu sedangkan ventilasi pada sisi utara berada 2.4 m dari 

lantai. Ukuran ventilasi yang digunakan yaitu 49 cm x 60 cm. Pada dasarnya 

adanya ventilasi udara ini berfungsi untuk memasukan udara ke dalam 

ruangan, namun selain adanya fungsi utama tersebut ventilasi ini juga dapat 

menjadi salah satu celah masuknya cahaya alami ke dalam ruangan.  

Walaupun berukuran lebih kecil dari jendela namun ventilasi ini juga tetap 

menyumbangkan cahaya alami yang masuk karena merupakan salah satu 

calah masuknya cahaya alami. 

 

 

 

Gambar 37. Ventilasi pada Ruang Kelas 

Sumber : Data Pribadi 

Gambar 36. Jendela pada Ruang Kelas 
Sumber : Data Pribadi 
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C. Cahaya Buatan 

Ruang kelas di sekolah SMA Ki Hajar Dewantoro ini juga menggunakan 

pencahayaan buatan sebagai salah satu alternatif pencahayaan yang 

digunakan dalam kegiatan belajar sehari-hari dalam ruang kelas. Pencahayaan 

buatan yang digunakan dalam setiap ruang kelasnya adalah menggunakan 4 

buah lampu dengan jenis lampu adalah lampu TL Philips dengan masing-

masing daya lampu yang digunakan adalah sebesar 20 Watt dan warna lampu 

yang dihasilkan adalah warna putih. Berikut adalah gambar titik lampu di ruang 

kelas. 

 

 

 

 

Gambar 39. Denah Titik Lampu 

Sumber : Data Pribadi 

Gambar 38. Ukuran Ventilasi  

Sumber : Data Pribadi 


