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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Perancangan 

Dengan adanya tuntutan kebutuhan Sumber Daya Manusia saat ini, 

peserta didik dituntut untuk dapat bersaing secara global. Untuk memenuhinya, 

kesiapan kualitas SDM semakin ditingkatkan, salah satunya dengan sistem 

pendidikan yang disesuaikan. Perencanaan pendidikan pada hakikatnya adalah 

suatu proses untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan 

datang. Hal ini dimaksudkan, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan 

lebih efektif dan efisien sehingga proses pendidikan itu dapat memenuhi 

tuntutan kebutuhan masyarakat. Salah satu lembaga pada jalur pendidikan 

formal yang menyiapkan lulusannya untuk memiliki keunggulan di dunia kerja, 

diantaranya melalui jalur pendidikan kejuruan, yaitu Sekolah Menengah 

Kejuruan. 

Data dari Konvensi Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-

2015, mengatakan terdapat 14 subsektor industri kreatif indonesia yang berakar 

dari seni. Jawa Barat merupakan provinsi yang kaya akan seni dan budaya 

sehingga bisa menjadi sumber ekonomi kreatif. Seni pertunjukan yang berada 

di Jawa barat mampu menampilkan berbagai kesenian yang memiliki kekuatan 

lokal tersendiri seperti karawitan, tarian dan musik . Seni pertunjukan ini dapat  

hilang apabila tidak di lestarikan dengan baik, sehingga diperlukan adanya 

pelestarian kesenian, diantaranya dengan adanya instansi pendidikan formal 

yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Seni Pertunjukan di Jawa Barat khusunya 

di Kota Bandung sebagai pusat kota Jawa Barat.  

Salah satu kendala dalam perkembangan seni pertunjukan di Jawa 

Barat, khususnya Kota Bandung adalah kurangnya fasilitas pendidikan formal 

seni pertunjukan baik secara kuantitas maupun kualitas. Sekolah Menengah 

Kejuruan di Kota Bandung yang berfokus pada kesenian hanya terdapat satu
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sekolah, yaitu SMKN 10 Bandung. Sayangnya, jumlah pendaftar SMK 10 

Bandung kurang peminat. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 Data Jumlah Pendaftar SMKN 10 Bandung Tahun 2016 

 

Pada tabel tersebut dapat terlihat bahwa jumlah pendaftar lebih 

sedikit dari jumlah kuota yang disediakan. Hal ini dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, diantaranya yaitu karena kurangnya minat masyarakat 

untuk mendalami kesenian di lembaga formal, sarana dan prasarana yang 

belum dapat menunjang seluruh kegiatan belajar mengajar, metode 

pembelajaran belum sesuai dengan yang diharapkan, serta lokasi sekolah 

yang kurang strategis.  

Oleh karena itu dibutuhkan adanya peningkatan Sekolah Menegah 

Kejuruan Seni Pertunjukan di Bandung dari segi kualitas maupun kuantitas  

dengan desain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun 

lingkungan sebagai lembaga formal dalam mengembangkan dan 

melestarikan Seni Pertujukan serta mempersiapkan Sumber Daya Manusia 

yang berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja.  

 

B. Maksud dan Tujuan Perancangan 

Maksud dari perancangan SMK Seni Pertunjukan ini adalah 

menyediakan fasilitas pendidikan formal dalam bidang seni pertunjukan 

yang dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga 

dapat bersaing secara global. Selain itu dengan adanya SMK Seni 

Pertunjukan di Kota Bandung, diharapkan dapat melestarikan dan 

mengembangkan kesenian khusunya Seni Pertunjukan di Jawa Barat.  

Tujuan dari perancangan SMK Seni Pertunjukan ini adalah : 

1. Merancang fasilitas pendidikan formal di bidang seni pertunjukan yang 

berkualitas. 

2. Sebagai solusi permasalahan fasilitas pendidikan formal. 

3. Menyediakan fasilitas yang dapat mewadahi kebutuhan pendidikan di 

bidang seni pertunjukan. 
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4. Menyediakan sarana dan prasarana yang mampu mendukung seluruh 

kegiatan pembelajaran. 

 

C. Identifikasi Masalah Perancangan 

Identifikasi masalah yang dihadapi dalam perencanaan dan 

perancangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang SMK Seni Pertunjukan yang mampu 

meningkatkan kualitas pembelajaran? 

2. Bagaimana merancang SMK Seni Pertunjukan yang dapat membangun 

karakter siswa maupun warga sekolah? 

3. Bagaimana merancang kondisi fisik SMK Seni Pertunjukan yang dapat 

mencerminkan konsep ekologis dan dinamis? 

4. Bagaimana merancang SMK Seni Pertunjukan yang dapat mendorong 

siswa berpikir kreatif dan dinamis? 

 

D. Batasan dan Masalah Perancangan 

Batasan pada perencanaan dan perancangan SMK Seni Pertunjukan 

ini adalah sebagai berikut: 

SMK Seni Pertunjukan yang dirancang menerima peserta didik 

dengan usia 15 sampai 18 tahun. SMK Seni Pertunjukan ini akan 

menampung peserta didik sebanyak 27 rombongan belajar dengan masing-

masing 9 rombongan belajar dalam satu angkatan dan masing-masing 

program keahlian menampung 1-3 rombongan belajar dengan setiap 

kelasnya berjumlah 20-30 peserta didik. SMK Seni Pertunjukan ini terdapat 

lima program keahlian diantaranya: Seni Karawitan, Seni Tari, Seni Teater, 

Seni Musik, dan Broadcasting. 

 

E. Pendekatan dan Gambaran Capaian yang Dituju 

Pendekatan yang digunakan pada perancangan Sekolah Menengah 

Kejuruan Seni Pertunjukan ini adalah Pendekatan Sistem serta Pendekatan 

Lingkungan. Dalam perencanaan dan perancangan SMK Seni Pertunjukan 
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ini melihat dari sistem kurikulum pembelajaran serta memperhatikan situasi 

lingkungan dan menggunakan konsep ekologis. 

Untuk memenuhi hal tersebut maka dilakukanlah studi literatur dan 

studi banding terhadap bangunan pendidikan SMK Seni Pertunjukan. Studi 

Literatur mengkaji dan memahami bangunan SMK Seni Pertunjukan mulai 

dari pengertian, kebutuhan dan standar ruang, serta persyaratan yang 

dibutuhkan dalam perancangan SMK Seni Pertunjukan. Dari studi literatur 

ini didapatkan analisis data yang dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam perancangan. 

  Studi banding dilakukan dengan observasi/pengamatan langsung 

maupun tidak langsung seperti internet dan sebagainya. Secara langsung, 

penulis melakukan observasi ke SMKN 10 Bandung. Sedangkan secara 

tidak langsung, penulis mengambil data melalui internet mengenai SMKN 

8 Surakarta.  
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F. Kerangka Berfikir 
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 Kebutuhan SDM yang berkualitas 

 Meningkatkan sistem pendidikan agar lulusan dapat 
langsung terjun ke dunia kerja 

 Potensi Seni Budaya di Kota Bandung yang dapat 
hilang apabila tidak dilestarikan 

 Kurangnya fasilitas pendidikan formal (SMK) di 
bidang seni budaya 

 Pemilihan Lokasi agar sesuai dengan potensi daerah 
dan minat masyarakat 

 Kurangnya fasilitas SMK Seni Pertunjukan secara 
kualitas maupun kuantitas 

 Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran 

 Metode pembelajaran yang diterapkan dalam 
pembelajaran 

Desain SMK  

Seni Pertunjukan 

Diagram 1.1  Kerangka Berfikir 
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G. Sistematika Laporan 

BAB I PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang proyek, maksud dan tujuan proyek, permasalahan 

perancangan, pendekatan yang digunakan dan kerangka berpikir yang akan 

dijadikan sebagai acuan perancangan. 

 

BAB II KAJIAN 

Meliputi kajian eksplorasi teoritis mengenai perancangan proyek Tugas 

Akhir dengan kaitannya terhadap permasalahan yang akan dipecahkan 

secara arsitektural. 

 

BAB III DESKRIPSI PROYEK 

Meliputi gambaran umum proyek, lokasi terpilih yang dilengkapi dengan 

penjelasan akan aspek-aspek lingkungan yang mempengaruhi proyek, dan 

studi banding dari berbagai fasilitas rehabilitasi yang sejenis. 

 

BAB IV ELABORASI TEMA 

Meliputi pengertian , interpretasi tema, studi banding tema dan sejenis, dan 

tema konsep dalam bangunan yang akan digunakan pada proyek. 

 

BAB V ANALISIS PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Meliputi analisis terhadap lingkungan dan tapak terpilih dilengkapi dengan 

potensi dan permasalahan yang ada, analisis jenis bangunan yang 

dibutuhkan beserta program kegiatan dan kebutuhan ruang yang diperlukan 

dalam perancangan, dan analisis terhadap konsep tema pada proyek. 

 

BAB VI KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berupa Gagasan dan Konsep Dasar perancangan guna menentukan Konsep 

Perencanaan Tapak yang meliputi pemintakatan, sirkulasi di dalam tapak, 

tata letak bangunan, pemintakatan tapak, Konsep Perancangan Bangunan 

guna menentukan bentuk dasar bangunan, Konsep Modul Perencanaan, 

Konsep Bentuk yang meliputi gubahan massa, fasad, fungsi dan 
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pemintakatan dalam bangunan, Konsep Interior, Konsep Struktur dan 

Konstruksi, Konsep Bahan Bangunan, Konsep Pencahayaan dan 

Penghawaan, Konsep Elektrikal, Konsep Utilitas, dan Konsep Perancangan 

Lansekap. Konsep-konsep tersebut juga merupakan respon terhadap potensi 

dan permasalahan yang ada. 

 

 BAB VII HASIL PERANCANGAN 

Menguraikan tentang gambar-gambar detail hasil perancangan 

 


