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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Judul 

Sekolah Internasional berbasis Islam di Surakarta. 

 

1.2 Pengertian Judul 

ü Sekolah  

Bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan 

memberi pelajaran (menurut tingkatannya, ada : dasar, menengah pertama dan 

menengah atas).1 

ü Internasional  

Menyangkut bangsa-bangsa atau negeri-negeri di seluruh dunia.2 

ü Islam 

§ Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang berpedoman pada 

kitab Al-Qur’an sebagai wahyu Allah SWT.3 

§ Satu sistem keyakinan dan tata ketentuan yang mengatur segala perikehidupan 

dan penghidupan manusia dalam berbagai hubungan, baik hubungan manusia 

dengan Tuhan maupun sesama manusia dan alam.4 

ü Surakarta  

Salah satu kota besar di Jawa yang memiliki karakter khusus, jika ditinjau dari 

aspek sejarah dan kultur sosial budaya masyarakatnya. 

ü Pengertian Keseluruhan 

Sekolah Internasional berbasis Islam di Surakarta merupakan sebuah wadah 

kegiatan pendidikan dengan menerapkan ajaran dan pemahaman mengenai 

konsep Islam dalam bangunan yang didalamnya terdapat sekolah dasar dan 
                                                 
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. PN. Balai 
Pustaka, Jakarta: Dep. P&K, 1989, hal.796. 
2  John M Ecols dan Hasan Sadily, 1990, Kamus Inggris-Indonesia. PT. Gramedia, Jakarta 
3 Team Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, 
Balai Pustaka, 1988, hal.340. 
4 H. Endang Saefudin Anshari, Agama dan Kebudayaan: Mukaddimah Sejarah Kebudayaan Islam, PT. Bina Ilmu, 
Surabaya, 1980, hal.38; mengutip dari Edward Burnet Taylor, Primitive-Culture. 
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sekolah menengah pertama yang tergabung menjadi satu dengan menerapkan 

kurikulum nasional Indonesia dan kurikulum internasional sehubungan dengan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

1.3 Latar belakang 

1.3.1 Tantangan Global 

Dunia berubah amat cepat akibat adanya globalisasi yang berdampak 

pada semua aspek kehidupan seperti ekonomi, budaya, politik hankam, ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Globalisasi ini mensyaratkan suatu kemampuan 

menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap 

profesional yang amat diperlukan untuk meningkatkan kualitas output suatu 

kerja dan kompetensi yaitu keandalan individu dalam profesi yang digelutinya. 

Semua itu diperlukan untuk bersaing dalam era globalisasi sekarang ini.  

Sistem pendidikan dan kurikulum Sekolah Internasional berbasis Islam 

dipercaya dapat menjawab tantangan global karena menggunakan materi 

agama Islam sebagai dasar pendidikan. Selain itu, mengadopsi kurikulum 

internasional yang dikolaborasikan dengan kurikulum nasional sehingga mampu 

menghasilkan manusia yang teguh iman juga manusia yang dapat menguasai 

ilmu dan teknologi.5  

Sekolah Internasional berbasis Islam direncanakan memiliki konsep 

pendidikan yang menyeimbangkan dan mengembangkan semua kecerdasan 

baik IQ, EQ dan SQ sehingga menciptakan generasi muda Indonesia yang 

unggul, cerdas proporsional dan berakhlak mulia. 

1.3.2 Keseimbangan antara IQ, EQ dan SQ 

Kecerdasan merupakan keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir 

dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara 

efektif. Kecerdasan yang pertama kali ditemukan adalah kecerdasan intelektual 

(IQ) yang dikenal sebagai kemampuan mengingat, menghafal dan menghitung. 

IQ dijadikan parameter kecerdasan, minimal harus mempunyai IQ diatas 100 

untuk dianggap cerdas padahal pengaruh IQ bagi kesuksesan hanya 10 -20 %. 

                                                 
5  Muhammad Ali, M. Pd, “ Meraih Kembali Kegemilangan Pendidikan Islam”, Buletin Sinar Mentarai, Edisi Mei 2009 
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Kemudian lahir EQ (kecerdasan emosi) yaitu bentuk kemampuan 

mengambil keputusan tepat dengan cara tepat dan waktu yang tepat. 

Bagaimana bila seseorang memiliki IQ dan EQ yang tinggi tetapi memiliki ambisi 

pribadi yang merugikan orang lain? Dan kadangkala setelah merasa semua 

kesuksesan diraih, tetap merasa stress, dikejar-kejar waktu dan merasa kurang 

dihargai. Maka lahirlah SQ (nilai-nilai spiritual) yang sebenarnya sudah berada 

pada diri manusia. 

Krisis akhlak yang akhir – akhir ini terjadi berawal dari lemahnya 

penanaman nilai moral dan spiritual terhadap anak pada usia dini. Pembentukan 

akhlak terkait erat dengan kecerdasan emosi, sementara kecerdasan itu tidak 

akan berarti tanpa ditopang oleh kecerdasan spiritual. Namun yang terjadi 

sebaliknya anak lebih banyak dipaksa untuk mengeksplorasi bentuk kecerdasan 

intelektual. Sementara itu lingkungan keluarga maupun masyarakat kurang 

memberikan dukungan terhadap pertumbuhan spiritual anak, sehingga anak 

sejak awal sudah ditekankan untuk selalu bersaing menjadi yang terbaik dengan 

menghalalkan segala cara. Maka disimpulkan bahwa pencapaian kualitas 

manusia ideal yang proporsional adalah manusia unggul yang cerdas 

intelektual, emosi serta spiritual. 

1.3.3 Sekolah Berbasis Islam 

Beberapa tahun terakhir ini pendidikan Islam berkembang pesat. Hal ini 

ditandai dengan semakin beragamnya alternatif model pendidikan Islam baik 

formal maupun informal. Seiring dengan perkembangan globalisasi dan 

teknologi yang semakin pesat, pendidikan Islam dituntut untuk dapat secara aktif 

merespon segala hal sesuai dengan tuntutan zaman dengan koridor yang 

islami. Sekolah dengan sistem kurikulum keagamaan yang lebih dibandingkan 

dengan sekolah formal pada umumnya merupakan alternatif yang ideal dalam 

mengembangkan SDM yang kreatif, ulet, dan berbekal landasan agama yang 

kuat sebagai pondasinya. Pada tanggal 2-3 Agustus 2008,  diselenggarakan 

Asia Pasific Regional Conference on Islamic Education (APRCIE) 2008 sebagai 

bentuk pengkajian model pendidikan yang ada dan menjalin kerjasama dengan 

lembaga Pendidikan Islam lainnya dalam rangka mencari keunggulan komperatif 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



     SEKOLAH INTERNASIONAL BERBASIS ISLAM DI SURAKARTA 

 

  
    

 I - 4 
 

masing-masing lembaga pendidikan Islam serta meningkatkan kualitas lembaga 

pendidikan Islam.6 

1.3.4 Sekolah Standar Internasional 

Belakangan ini muncul tren di beberapa sekolah yang menerapkan 

pendidikan internasional. Dengan mengadopsi kurikulum asing dan 

mendatangkan para pengajar dari negara asal kurikulum, sekolah-sekolah 

tersebut menyebutkan bahwa kurikulum mereka berkualitas pendidikan 

internasional. Standar pendidikan internasional tidak hanya sekedar pendidikan 

yang menggunakan dan mempromosikan penggunaan bahasa asing. 

Pendidikan internasional harus dimaknai dengan pendidikan yang menjadikan 

anak didiknya berpikir secara kritis, kreatif dan juga kepercayaan diri yang tinggi. 

Jadi pendidikan internasional bukan sekedar kulit belaka, namun lebih pada 

esensi yang terletak di dalam pembelajarannya. 

Dalam pendidikan internasional, kurikulum dapat menerapkan kurikulum 

nasional, tetapi di dalamnya disisipkan pendidikan untuk ber-internasional. 

Artinya, anak didik dengan pendidikan akan hidup dalam suasana damai di 

dunia, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian, diberikan makna 

perdamaian internasional, dan arah kehidupan yang lebih baik. Bentuk 

pendidikan semacam ini tidak hanya dalam tingkat pendidikan teori, namun 

harus diterapkan secara nyata.  

Dalam four pillars of education in UNESCO, ada empat dasar pendidikan, 

yakni: Learning to Know (Belajar untuk mengetahui); Learning to Do (Belajar 

untuk bertindak); Learning to Be (Belajar untuk menjadi (seseorang); dan 

Learning to Live Together (Belajar untuk hidup bersama). Empat dasar ini 

adalah pegangan kita dalam penerapan semua kurikulum pendidikan di negara 

kita.7  

1.3.5 Surakarta Berpotensi untuk Lokasi Sekolah Internasional Berbasis Islam 

Perkembangan pendidikan Islam di Surakarta menunjukkan suatu tingkat 

yang menggembirakan dengan adanya pertumbuhan jumlah sekolah yang 

bernafaskan Islam.  

                                                 
6 Surat selebaran Asia Pasific Regional Conference On Islamic Education 2008 
7 www.unesco.org 
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Saat ini di Surakarta telah terdapat sekolah bernafaskan Islam dalam 

berbagai jenjang pendidikan, yakni playgroup, taman kanak-kanak, sekolah 

dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan intitusi 

pendidikan tinggi yakni perguruan tinggi swasta maupun negeri. Contoh sekolah 

Islam yang ada di Surakarta antara lain : Al-Azhar Syifa Budi dari jenjang 

playgroup sampai dengan SMP, Al Abidin dari jenjang TK-SD Islam 

International, Al-Firdaus dari jenjang playgroup sampai dengan SMP, Al-Islam 

dari jenjang TK sampai dengan SMA, Muhammadiyah  dari jenjang TK sampai 

dengan perguruan tinggi. Yang menjadi kekurangan adalah belum adanya 

sekolah Internasional berbasis Islam dengan fasilitas-fasilitas yang memadai.  

Di Karesidenan Surakarta sendiri terdapat sekolah internasional yaitu 

Singapore Piaget Academy (SPA) Solo dengan fasilitas yang cukup memadai, 

tetapi hanya menggunakan kurikulum internasional.  

Dengan kondisi di atas, maka diperlukan suatu sarana pendidikan bagi 

para siswa yang dapat membantu mereka menerapkan materi kurikulum 

internasional tanpa mengesampingkan nilai-nilai pendidikan Islam. 

 

1.4 Permasalahan dan Persoalan 

1.4.1 Permasalahan 

Bagaimana merencanakan dan merancang suatu fasilitas pendidikan 

berbasis Islam yang didalamnya terdapat sekolah dasar dan sekolah menengah 

pertama yang tergabung menjadi satu, dengan menerapkan kurikulum nasional 

Indonesia dan kurikulum Internasional sehubungan dengan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sehingga mampu melaksanakan fungsi dan 

manfaatnya  secara optimal dalam melayani anak didiknya, serta menerapkan 

ajaran dan pemahaman mengenai konsep Islam dalam bangunan. 

1.4.2 Persoalan 

a. Makro 

1) Bagaimana merencanakan lokasi dan site Sekolah Internasional 

berbasis Islam pada tapak yang sesuai dengan fungsi kegiatan. 
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2) Bagaimana menentukan kriteria dan persyaratan ruang yang meliputi 

kapasitas penghuni, jumlah pemakai, struktur organisasi pemakai, serta 

program ruang yang sesuai dengan sifat dan karakter kegiatan. 

b. Mikro 

1) Bagaimana memanfaatkan site yang dipilih untuk dapat menentukan 

pola tata massa  bagi fungsi sebuah Sekolah Internasional berbasis 

Islam yang direncanakan. 

2) Bagaimana pengolahan tapak maupun penentuan pola sirkulasi yang 

tepat di dalam tapak yang memiliki pola tata massa majemuk serta pola 

sirkulasi luar tapak yang memberikan kemudahan dan kelancaran 

kegiatan baik ke dalam maupun ke luar tapak.  

3) Menentukan ungkapan fisik bangunan Sekolah Internasional berbasis 

Islam yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman melalui 

bangunan high-rase dengan memperhatikan lingkungan sekitar. 

4) Menentukan sistem struktur dan utilitas yang mampu mendukung 

berdirinya Sekolah Internasional berbasis Islam serta kelancaran 

opersional sebuah fasilitas pendidikan. 

 

1.5 Tujuan dan Sasaran 

1.5.1 Tujuan 

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan sebagai dasar 

membuat desain  suatu fasilitas pendidikan berbasis Islam dengan menerapkan 

kurikulum nasional Indonesia dan kurikulum internasional sehubungan dengan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menghasilkan 

kawasan pendidikan dengan menerapkan ajaran dan pemahaman mengenai 

konsep Islam dalam bangunan  

1.5.2 Sasaran 

Membuat konsep perencanaan dan perancangan sekolah internasional berbasis 

Islam yang meliputi : 

a) Konsep pengolahan tata site fasilitas sekolah yang mempertimbangkan 

karakteristik potensi di area sekitar site. 
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b) Konsep penentuan tata ruang bangunan yang menunjang kenyamanan 

dalam belajar, meliputi konsep peruangan, konsep besaran ruang, konsep 

organisasi ruang, dan konsep persyaratan ruang. 

c) Konsep pengolahan tapak maupun penentuan pola sirkulasi yang tepat di 

dalam tapak yang memiliki pola tata massa majemuk serta pola sirkulasi 

luar tapak yang memberikan kemudahan dan kelancaran kegiatan baik ke 

dalam maupun ke luar tapak. 

d) Gubahan massa bangunan yang responsif terhadap tuntutan ruang, bentuk, 

tatanan yang menggambarkan konsep perancangan. 

e) Penerapan sistem utilitas yang berkaitan dengan keamanan dan 

kenyamanan secara tepat dan efisien pada desain bentuk bangunan yang 

telah dihasilkan. 

 

1.6 Lingkup Pembahasan dan Batasan 

1.6.1 Lingkup Pembahasan 

a. Pembahasan nantinya akan mengarah pada bangunan Sekolah 

Internasional berbasis Islam, serta fasilitas- fasilitas pendukung dalam 

bangunan Sekolah Internasional berbasis Islam. 

b. Pembahasan didasarkan pada disiplin ilmu arsitektur, pembahasan teoritik 

dan empiris, diluar disiplin ilmu arsitektur hanya sebagai bahan pendukung 

untuk memperkuat konsep dalam perancangan. 

c. Pembahasan mengacu pada tujuan dan sasaran yang berkaitan (analisis 

yang kemudian disintesa) yang akhirnya menghasilkan konsep sebagai 

dasar perancangan. 

1.6.2 Batasan Pembahasan 

Pembahasan ditekankan pada masalah-masalah dalam lingkup disiplin ilmu 

arsitektur sesuai dengan tujuan dan sasaran. Pembahasan di luar lingkup 

disiplin ilmu arsitektur akan dibahas sebatas menunjang dan memberi kejelasan 

pada pembahasan bangunan Sekolah Internasional berbasis Islam. 

 

1.7 Metode Pembahasan 

1.7.1 Mengidentifikasi permasalahan 
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Penelusuran masalah sebagai pemberangkatan ide awal untuk mengangkat 

tema/topik yang terpilih.  Penelusuran masalah pada awalnya bermula dari 

ketertarikan terhadap isu pendidikan , kemudian muncul semacam angggapan 

bahwa belum adanya sekolah internasional yang berbasis islam dengan 

fasilitas-fasilitas yang memadai. Beranjak dari hal tersebut ada keinginan 

untuk memenukan formula yang tepat dan ideal untuk konsep sebuah sekolah 

internasional berbasis islam.  

1.7.2 Pengumpulan data 

Ø Survey / Observasi 

Pengamatan langsung pada objek sasaran secara fisik yaitu fasilitas 

pendidikan khususnya di Solo yang dilakukan di beberapa tempat yang 

cukup berkembang seperti: SMP Al- Islam 1, Al Azhar Syifa Budi, Al 

Firdaus. Pengamatan tersebut meliputi study kegiatan di dalam bangunan 

dengan mengamati kinerja pengguna serta sirkulasinya, untuk mendapatkan 

fakta dan fenomena. 

Ø Studi literatur 

Dengan pengambilan informasi berupa sumber-sumber data tertulis dari 

beberapa buku referensi dan sumber lain seperti situs-situs internet yang 

terkait dengan judul. Data-data yang didapat dari study literature tersebut 

antara lain: 

- Data standar tentang fasilitas sekolah 

- Data tentang kota Solo sebagai lokasi kawasan bangunan sekolah 

beserta elemen pendukung kotanya 

- Teori tentang arsitektur islam 

- Teori tentang psikologi anak 

Ø Study komparasi  

Untuk lebih mendukung obyek pembahasan, dilakukan juga studi banding 

dari obyek yang memiliki latar belakang atau pendekatan konsep yang 

hampir sama dengan obyek perencanaan dan perancangan. Studi 

komparasi yang dilakukan antara lain pada Al Azhar Syifa Budi Cibinong, 

Madina Islamic School, yang semuanya melalui study banding melalui 

internet. 
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Ø Data primer, yang meliputi lokasi, pengguna, serta kegiatan yang ada di 

dalam sekolah. 

Teknik pengumpulan data 

Studi presedent dengan observasi dan survey pada sekolah islam, dan 

sekolah internacional yang sudah ada. 

Ø Data sekunder 

Teknik pengumpulan data 

Studi literatur melalui buku-buku referensi, internet, serta majalah tentang 

sekolah dan fasilitas pendukungnya serta aspek-aspek yang tercakup 

dalam Arsitekur Islam 

1.7.3 Analisa 

Data yang telah dikelompokkan sesuai tema, kemudian dianalisa berdasarkan 

pemrograman fungsional, performansi dan arsitekural. 

Analisa fungsional bertujuan untuk mengidentifikasi pengguna sekolah serta 

fasilitas pendukung sekolah dan kegiatan yang terjadi di dalamnya. 

Analisa performansi membahas tentang kriteria pemilihan site, pengolahan 

tapak serta pemrograman ruang yang sesuai dengan aspek-aspek fasilitas 

sekolah.  

Analisa arsitektural merupakan tahap penggabungan dari hasil identifikasi 

analisa performansi dan fungsional. 

1.7.4 Perumusan konsep 

Dari proses analisa dan sintesa disusun ke dalam suatu konsep yang 

merupakan korelasi antara komponen pembahasan dimana hasilnya merupakan 

bahan dasar perancangan fisik sebuah fasilitas sekolah. 

 

1.8 Sistematika Pembahasan 

  Bab 1 Pendahuluan 

 Menjelaskan tentang pengertian judul, latar belakang pembahasan, 

permasalahan dan persoalan, tujuan dan sasaran pembahasan, batasan 

dan lingkup pembahasan, metode pembahasan, sistematika 

pembahasan. 

 Bab 2 Tinjauan Teori  
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Berisi tentang tinjauan tentang ESQ, tinjauan pendidikan Islam, 

pendidikan nasional dan pendidikan internasional, tinjauan teoritik 

terhadap konsep Islam yang akan diterapkan dalam bangunan, studi 

komparasi Sekolah Internasional berbasis Islam dengan bangunan lain 

yang sejenis.  

  Bab 3 Tinjauan tentang Surakarta 

Berisi tentang tinjauan kondisi fisik, ekonomi dan sosial budaya dari 

wilayah Surakarta 

Bab 4  Sekolah Internasional berbasis Islam yang Direncanakan 

Berisi tentang tinjauan khusus mengenai obyek; struktur organisasi; 

pemakai dan kegiatannya; kebutuhan dan program ruang; serta 

organisasi ruang. 

Bab 5 Pendekatan Konsep Perencanaan Dan Perancangan Sekolah 

Internasional berbasis Islam. 

 Menjelaskan tentang Analisa yang berisi segala aspek berupa analisis 

lokasi dan site, peruangan, tampilan bangunan, struktur dan utilitas 

bangunan yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan perancangan 

Sekolah Internasional berbasis Islam di Surakarta. 

Bab 6 Konsep Perencanaan Dan Perancangan Sekolah Internasional berbasis 

Islam. 

 Menjelaskan tentang hasil analisa pembahasan dan pendekatan konsep 

yang dipergunakan sebagai dasar perancangan desain tampilan 

bangunan Sekolah Internasional berbasis Islam di Surakarta. 
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