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BAB II   KAJIAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN 

Dalam memperoleh konsep dasar, maka perlu adanya pemahaman akan 

gagasan yang telah di tentukan. Kajian Pustaka merupakan kegiatan yang meliputi 

mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka 

dengan memuat teori-teori yang berguna secara langsung dengan penelitian yang 

akan di lakukan.  

1.9 Pengertian Judul 

Pengalihan lahan dengan perbedaan fungsi awal terminal menjadi SMKN 

perlu pendalaman fungsi bangunan yang sudah ada agar bisa di pakai lagi untuk 

kegunaan bangunan sekolahan seperti kantor ,ruang kelas, laboratorium kejuruan 

serta fasilitas pendukung lain nya  

Judul pada perancangan ini adalah Perencanaan Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri Dengan Pendekatan Arsitektur Analogi Di Lahan Ex 

Terminal Purwoasri Kabupaten Kediri. Merupakan rancangan fasilitas 

Pendidikan sekolah yang mempunyai kompetensi dalam bidang agribisnis 

penglolahan hasil pertanian serta menyediakan tempat pelatihan dan pengolahan 

hasil pertanian untuk masyarakat sekitar. 

Pengertian Perancangan :  

• John Wade: 

Perancangan adalah usulan pokok yang mengubah sesuatu yang 

sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik, melalui tiga proses: 

mengidentifikasi masalah-masalah, mengidentifikasi metode untuk 

pemecahan masalah, dan pelaksanaan pemecahan maslah. Dengan 

kata lain adalah pemograman, penyusunan rancangan, dan 

pelaksanaan rancangan (John Wade, 1997) 

• Christoper Alexander: 

Perancangan merupakan upaya untuk menemukan komponen fisik 

yang tepat dari sebuah struktur fisik (Christoper Alexander, 1983) 

• Soewondo B. Soetedjo: 

Merancang dalam arsitektur berkaitan dengan penggunaan gambar 

untuk mengembangkan ruang dan bentuk perancangan adalah 

aktifitas kreatif menuju sesuatu yang baru dengan berguna yang 

tidak ada sebelumnya. 
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Pengertian Fasilitas :  

• Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : 

Fasilitas adalah sarana yang memudahkan dalam melakukan tugas 

atau pekerjaan. 

• Zakiah Daradjat : 

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya 

dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. 

• Suryo Subroto :  

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah dan 

memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda-benda 

maupun uang. 

• Arikunto :  

Fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

memudahkan dan memperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha. 

Adapun yang dapat memudahkan dan melancarkan usaha ini dapat 

berupa benda-benda maupun uang, jadi dalam hal ini fasilitas dapat 

disamakan dengan sarana yang ada di sekolah. 

• Arikunto :  

Fasilitas belajar adalah semua yang diperlukan dalam proses belajar 

mengajar baik bergerak maupun tidak bergerak agar tercapai tujuan 

Pendidikan dapat berjalan lancar, teratur,efektif dan efisien. 

1.9.1 Lingkup Pelayanan dan Kapasitas 

Lingkup pelayanan permintaan pasar kerja, karena itu banyak ditentukan oleh 

dunia usaha dunia industri atau asosiasi profesi Program produktif diajarkan secara 

spesifik sesuai kebutuhan tiap program keahlian. Pendidikan kujuruan 

memungkinkan terlaksananya pembekalan keterampilan pada siswa, yang mana 

merupakan perbedaan utama antara sekolah kejuruan dengan sekolah umum  

1.9.2 Kualitas Pelayanan 

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan 

sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 

penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, 

mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang 

No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
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1.10 Tinjauan Fungsi 

1.10.1 Sekolah Menengah Kejuruan 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010, 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan 

formal yang  menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan 

menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTs. Fungsi SMK antara lain; 

meningkatkan,   menghayati,  dan  mengamalkan  nilai-nilai  keimanan,  akhlak 

mulia, dan kepribadian luhur; nilai-nilai kebangsaaan dan cinta tanah air; 

membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 

meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan 

keindahan,  kehalusan,  dan  hermoni;  menyalurkan  bakat  dan  kemampuan  di 

bidang olahraga, baik untuk Kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; 

dan meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat 

dan/atau melanjutkan Pendidikan ke jenjang Pendidikan tinggi. 

Bentuk satuan Pendidikan SMK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, 

yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 

4 (empat) tingkatan kelas dengan penambahan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan 

tuntutan dunia kerta (Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia No. 17 tahun 

2010). Kurikulum SMK pada dasarnya sama dengan SMA namun dengan 

tambahan pengakomodasian minat peserta didik saat memasuki Pendidikan 

menengah, yang terdiri dari kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran 

pilihan. Beban belajar SMK untuk tahun X, XI, XII adalah 48 jam pelajaran per 

minggu. Pemilihan peminatan bidang keahlian dan program keahlian dilakukan 

saat  peserta didik  mendaftar sekolah.  Pilihan pendalaman peminatan keahlian 

dalam bentuk pilihan paket keahlian dilakukan pada semester tiga atau kelas XI 

(Permendikbud RI No. 70 Tahin 2013). 

 Bebeda pada umumnya karakteristik pendidikan kejuruan menurut 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2017) antara lain; Mempersiapkan 

peserta didik memasuki lapangan kerja; didasarkan kebutuhan dunia kerja 

“demand-market-drivend”; penguasaan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja; 

kesuksesan siswa pada “hands on” atau peforma dunia kerja; hubungan erat 

dengan dunia kerja; responsive dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. 
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1.10.2 Kompetensi Keahlian 

Merupakan bagian pokok dari Pendidikan dan pelatihan di sebuah SMK. 

Namun kadangkala istilah ini disama artikan dengan istilah lain yang serupa namun 

berbeda dari segi cakupannya, yaitu istilah Jurusan, Program Keahlian dan Bidang 

Keahlian. Jadi yang di masksud dengan istilah jurusan dalam hal ini adalah 

Kompetensi Keahlian yang dalam struktur kurikulumnya akan mengatur secara 

detail mata diklat apa saja yang akan dipelajari selama tiga tahun. (2020.SMKPUI) 

1.10.3 Agribisnis 

Agribisnis/Agrobisnis atau usaha niaga tani (KBBI) adalah bisnis usaha 

pertanian atau bidang lain yang mendukungnya baik di sector hulu maupun hilir 

(hulu dan hilir mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada 

rantai sector pangan food supply chain).  

Agribisnis dengan kata lain ialah cara pandang ekonomi bagi usaha 

penyediaan pangan. Sebagai subjek akademik, agribisnis memperlajari strategi dan 

memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan 

baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran (Wikipedia) 

Suatu proses koordinasi berbagai sub-sistem yang saling mempengaruhi, yaitu 

penyediaan input pertanian, produksi pertanian, pengolahan hasil, dan pemasarn 

hasil pertanian (E.Paul Roy) 

Kegiatan yang berkaitan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas, 

yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan 

masukan dan keluaran produksi (argoindustri), pemasaran masukan-keluaran 

pertaniandan kelembagaan penunjang kegiatan. (W.David Downey dan Steven 

P.Erikson) 
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1.10.4 Standar Perancangan 

1.10.4.1 Peraturan  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 sumber (dokumen Permendikbud No. 34 Tahun 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Tabel Sarana (dokumen Permendikbud No. 34 Tahun 2018) 
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Gambar 4 Peraturan (dokumen Permendikbud No. 34 Tahun 2018) 
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1.10.4.2 Elaborsi Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2024 

Pengambilan judul diatas juga memakai acuan Rencana Induk Riset 

Nasional (RIRN) tahun 2017-2045 sebagai pegangan agar penelitian ini tepat 

sasaran sesuai aturan yang ada. 

RIRN tahun 2017-2045 disusun untuk menyelaraskan kebutuhan riset jangka  

Panjang  dengan arah pembangunan nasional terkait  ilmu  pengetahuan 

perencanaan  sectoral untuk  mengintegritaskan  Langkah-langkah  yang  terpadu 

dan terintegrasi, khususnya antar Kementrian/Lembaga, untuk meingkatkan dan 

efektifitas pelaksanaannya. (sumber: RIRN tahun 2017-2045) 

• Tema (Sumber Daya Iptek Nasional)  

Kekuatan riset sebuah negara sangat ditentukan oleh keberadaan SDM 

Ipteknya, baik kuantitas maupun kualitas maupun kualitasnya. Karena kegiatan 

riset merupakan proses penciptaan invensi yang bersandar pada kemampuan 

berkreasi para pelakunya 

• Topik (Fokus Riset Pendidikan) 

Pembangunan iptek perlu menempatkan pertimbangan keberlanjutan 

sumber manusia serta masyarakat Indonesia sebagai dasar pencapaian visinya. 

Dengan pola piker ini, Pendidikan berkarakter kebangsaaan perlu dikembangan 

dalam kerangka menguatkan budaya masyarakat dan meningkatkan daya saing 

dan kemandirian bangsa. (sumber RIRN) 

  

Gambar 5 sumber (dokumen RIRN) 
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tabel 1 RIRN 

sumber (dokumen RIRN) 
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tabel 2 sumber (dokumen RIRN) 
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1.11 Tinjauan Lokasi 

1.11.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  

Studi kelayakan dan peraturan dari pemerintah setempat untuk 

menunjang terbentuknya penelitian ini. 

Peraturan pemerintah republic Indonesia Nomer 16 tahun 2004 

BAB II Asas dan Tujuan Pasal 3 

Penatagunaan tanah bertujuan untuk: 

a.   Mengatur  penguasaan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  bagi berbagai 

kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTWR. 

b.   Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai 

dengan arahan fungsi Kawasan  dalam RTRW 

c. Mewujudkan  tertib  pertanahan  yang  meliputi  penguasaan, penggunaan  

dan  pemanfaatan  tanag  termasuk  pemeliharaan  tanah serta pengendalian 

pemanfaatan tanah. 

d.   Menjamin    kepastian    hukum    untuk    menguasai,    menggunakan 

memanfaatkan  tanah  bagi  masyarakat  yang  mempunyai  hubungan hukum 

dengan tanah sesuai dengan RTRW 

 

tabel 3 RDTR Kab Kediri  
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tabel 4 (sumber: `draft RDTR Kediri) 

1.11.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

2016-2021 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Visi, Misi, dan Program kepala daerah dan wakil terpilih 

Sumber : (Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2016-2021) 
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1.12 Studi Banding  

Dalam melakukan Perencanaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kab 

Kediri Ex Terminal Purwosari diperlukan melakukan studi banding terhadap objek 

bangunan yang sama dalam lingkup fungsi bangunan dan pengguna bangunan. 

Studi banding ini dilakukan dengan maksud agar mendapatkan hasil yang lebih baik 

dari objek bangunan yang menjadi objek studi banding. Selain itu melakukan studi 

banding terhadap objek yang sama. Hal ini bertujuan unutk mengetahui prinsip-

prinsip apa saja yang diterapkan dalam objek studi banding tersebut.  

1.12.1 Studi Obyek 1 

Studi banding obyek yang digunakan sebagai obyek studi banding pertama 

adalah SMK Negeri 63 Jakarta bertempat di Jalan Aselih No.100 Kel.Cipedak, 

Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 

Kodepos: 12630, E-mail: smkn63jkt@gmial.com , Telp/Fax : 021-7270419. 

Memiliki luas lahan  25,619 m2  dibagi menjadi   

tabel 5 Studi Obyek 1 

Fasilitas SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 

JAKARTA 

DOKUMENTASI GAMBAR KETERANGA

N 

 

 

Gerbamg 

SMKN 63 

 

 

Gedung kelas 
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Perpustakaa

n 

 

Bangunan 

utama 

Green 

House 

 

Untuk : 

Hidroponik 

Aeroponik 

Budidaya jamur 

Taman 

terbuka 

hijau 

 

……. 

Lapangan 

Upacara dan 

olahraga 

 

…….. 

 

 

Media Praktik 

Hidroponik 
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Pembelajaran 

pembibitan 

 

 

 Media 

apembelaran 

tanaman hias 

 

 

Lahan 

Pembelajaran 

Praktik 

budidaya 

tanaman pangan 

dan sayuran 

 

 

Saung belajar 

teori di area 

lahan praktik 

 

 

Media 

pembelajaran 

lahan praktik 

hydroponik 
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1.12.2 Studi Obyek 2 

Studi banding obyek yang digunakan sebagai obyek studi banding ke 2 

adalah SMK AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI AMERTA bertempat di 

Jl. Cikelun Kompleks Kuil Myogan-Ji RT.02/03 Megamendung, Kabupaten 

Bogor, Jawa Barat, Kodepos: 16770, E-mail: Smkamerta@yahoo.com , 

Telp/Fax : 0251-8251313. Memiliki luas lahan  13,000 m2  dibagi menjadi   

tabel 6 Studi Obyek 2 

Fasilitas SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 

JAKARTA 

DOKUMENTASI GAMBAR KETERANGAN 

Papan nama 

 

Identitas sekolah 

Gedung 

utama 

 

1 Ruang kepala 

sekolah ,  Tata 

usaha, 1 ruang 

Wakasek, 1 ruang 

BP/BK, 1 Ruang 

Guru, 1 ruang 

Osis, 1 Ruang 

UKS, 1 ruang 

Pertemuan Guru 

Ruang kelas 

 

Ada 24 kelas 
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Perpustakaan 

 

1 gedung 2 lantai 

Laboratorium 

 

1 Lab Fisika, 1 Lab 

Biologi, 1 Lab 

Kimia, 1 Lab 

Bahasa. 

 

 

2 Lab Komputer, 1 

Lab multimedia 

 

 

4 ruang sanggar 

(pramuka, 

teater,Smapala, 

PMR) 

  1 lapangan 

Basket/Tennis 

1 lapangan bola 

Voley, lapangan 

upacara 

3 tempat WC/KM 

siswa 

1 masjid Darul 

Ulum 

1 wisma Guru 



22 
 

1.12.3 Kesimpulan Studi Banding 

Setelah melakukan studi banding bangunan SMKN sejenis yaitu SMK 

Negeri 63 Jakarta dan SMK Agribisnis dan Agriteknologi Amerta, maka dapat 

ditarik kesimpulan sehingga dapat digunakan sebagai bahan reverensi dalam 

Perancangan SMKN Kab Kediri, yaitu sebagai berikut :  

• Aspek Pengguna SMKN 

Terdapat kesamaan pengguna yaitu Pengelola, Guru, Murid, 

Pengunjung/Wali murid 

• Aspek Fasilitas : 

Bedasarkan macam kegiatan yang di salam area sekolah, maka terdapat 

fasilitas yang dapat di terapkan dalam Perancangan SMK Kab Kediri, 

antara lain:  

o Gedung Utama 

o Ruang kelas 

o perpustakaan 

o Lab kimia, biologi, Bahasa, computer 

o Green house,  

o Taman tebuka hijau 

o Lapangan olahraga 

o Lapangan upacara 

o Fasilitas penunjang (kantin dan mushola) 

o Ruang servis seperti ruang pengelola, KM/WC, pos keamanan, 

Gudang, M.E, dll 

• Massa Bangunan 

Massa bangunan pada objek studi banding yaitu bangunan dengan masa 

banyak yang di sesuaikan dengan kebutuhan ruang serta hubungan antar 

ruang dan sesuaikan dengan konsep bangunan yang akan di rencanakan. 
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1.13 Tinjauan Pendekatan Perancangan 

Pendekatan perancangan SMKN Kab Kediri menggunakan pendekatan 

“Arsitektur Analogi”.  

1.13.1 Pengertian Pendekatan Perancangan 

Analogi Langsung (Direct Analogy) ialah analogi yang paling mudah 

dimengerti atau dipahami orang-orang lain dibandingkan dengan tipe analogi 

lainnya. Dengan analogi ini, arsitek akan menyelesaikan permasalahan desain 

berdasarkan fakta dari cabang-cabang ilmu lain (rumahlia.com) 

Analogi Organik adalah memusatkan perhatian pada hubungan antara bagian-

bagian bangunan atau antara bangunan dan lingkunganya. Kata organic 

memunjukkan keterpaduan secara keseluruhan dari semua bagian 

(mtriyadi.blogspot.com)  

Analogi Biomorfik adalah memusatkan perhatian pada proses-proses 

pertumbuhan dan kemampuan bergerak yang berkaitan dengan organisme-

organisme (mtriyadi.blogspot.com)  

1.13.2 Interpretasi Pendekatan Perancangan 

Konsep Perancangan arsitektur analogi membantu menerangkan suatu tipe 

berdasar ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh setiap obyek arsitektural 

1.13.3 Studi Literatur Pendekatan Perancangan 

1.13.3.1 Obyek 3 

Studi literatur yang digunakan sebagai obyek arsitektur analogi ialah Bird Nest 

Stadium, beralamat di 1 National Stadium South Road ,Beijing, China. 

tabel 7 Studi Obyek 3 

Fasilitas ORESTAD HIGH SCHOOL DENMARK 

DOKUMENTASI GAMBAR KETERANGAN 

 

 

Bentuk 

bangunan 

menyerupai 

sarang burung 
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Dalam gedung 

 

 

Struktur stadion 

yang berpola 

abstrak 

- 

 

Lapangan bola 

dan tempat 

duduk dalam 

stadion 
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1.13.3.2 Obyek 4 

Studi literatur yang digunakan sebagai obyek analogiarsitektur ialah BTU Cottbus 

Library , beralamat di Nordstrabe 14, 030444 Cottbus, Germany  

tabel 8 Studi Obyek 4 

Fasilitas ORESTAD HIGH SCHOOL DENMARK 

DOKUMENTASI GAMBAR KETERANGAN 

 

 

Bangunan 

perpustakaan 

yang menyerupai 

amoeba 

berukuran raksasa 

kalau dilihat dari 

atas. 

 

 

Ruang baca 

 

 

Bentuk tangga 
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- 

 

Dalam ruangan 

Ketika gelap 

dengan 

penerangan lampu 

Kantin  

 

Meja resepsionis 

perpustakaan 

 

 

Ruang 

perpustakaan 

 

 

Meja reseptionis 

 

 

Tampak 

perspektif 

bangunan  
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1.13.3.3 Kesimpulan Studi Banding Pendekatan Sejenis 

Setelah melakukan studi banding bangunan analogi yaitu ialah Bird Nest 

Stadium, China dan BTU Cottbus Library Germany, maka dapat ditarik 

kesimpulan sehingga dapat digunakan sebagai bahan reverensi dalam 

Perancangan SMKN Kab Kediri, yaitu sebagai berikut :  

• Aspek Pengguna  

Menempatkan Ruangan yang sama pada satu area atau satu lantai dan 

perlu ruangan yang luas untuk menampung semua.  

• Aspek Fasilitas : 

Bedasarkan macam kegiatan yang di dalam area sekolah, maka terdapat 

fasilitas yang dapat di terapkan dalam Perancangan SMK Kab Kediri, 

antara lain:  

o Gedung Utama 

o perpustakaan 

o Penataan Area parkir ruang luar 

o Taman tebuka hijau 

o Lapangan olahraga 

o Fasilitas penunjang (kantin) 

• Massa Bangunan 

Massa bangunan pada objek studi banding yaitu bangunan dengan masa 

tunggal dengan menempatkan fungsi pengguna pada satu area/ lantai yang 

di sesuaikan dengan kebutuhan ruang. 

• Bentuk Bangunan 

Suatu pendekatan analogi dikatakan berhasil apabila pesan yang ingin 

disampaikan atau objek yang dianalogikannya dapat dipahami oleh 

semua orang. Oleh karena itu, harus terdapat benang merah antara 

bangunan dan objek yang dianalogikannya dalam proporsi tertentu 

sehingga tidak menjadi terlalu naïf seperti menjiplak secara mentah-

mentah. 

 

 

 

 

 

 

 


