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4 BAB V KONSEPSUALISASI DAN TRANSFORMASI 

4.1 Konsep Dasar 

Berdasarkan uraian diatas tentang karakter objek, karakter pelaku, dan 

karakter lokasi, dapat disimpulkan konsep dasar ialah suatu konsep perencanaan 

yang akan digunakan pada objek perencanaan sekolah menengah kejuruan negeri 

(SMKN) yaitu “ARSITEKTUR ANALOGI” 

Konsep arsitektur analogi ialah pendekatan analogi bukan hanya sekedar 

menjiplak bentuk objek alam yang dianalogikan, tapi diperlukan proses-proses 

analisis dan merangkainya sehingga menghasilkan bentuk baru yang masih 

memeiliki kemiripan visual dengan objek yang dianalogikan (Geoffrey Broadbent). 

Analogi Langsung (Direct Analogy) Analogi langsung merupakan analogi 

yang paling mudah dipahami oleh orang lain. Dalam analogi ini, arsitek 

menyelesaikan permasalahan dalam desain dengan fakta-fakta dari beragai cabang 

ilmu lain yang sudah diketahui umum, misalnya seperti pengaturan cahaya pada 

bangunan yang menggunakan prinsip kerja diafragma pada mata. Berikut adalah 

beberapa contoh karya arsitektur yang menggunakan pendekatan 

analogi. (bluestranger1104.blogspot)   

4.1.1 Rumusan Konsep dasar 

(National Associating for the Education of Young Children “NAEYC” 

Washington DC) 

• Ciptakan Lingkungan visual yang kaya, fun dan mengagetkan. 

• Sediakan ruang dan permukaan untuk memajang karya anak-anak. 

• Ciptakan setting social unutk kelompok kecil dan besar. 

• Hubungkan ruang dalam dan ruang luar; gunakan cahaya matahari 

sebanyak mungkin. 

• Hubungkan ruang-ruang untuk mendorong orientasi, komunikasi, dan 

program flexible. 

• Fleksibilitas ruang untuk mengakomodasi perkembangan praktek 

pengajaran. 

• Ciptakan daerah masuk yang jelas dan menarik. 

• Perhatikan skala, ketingguan unsur-unsur jendela pintu, toilet, dsb 
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4.1.2 Penjelasan Konsep Dasar 

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.  

   Pendekatan analogi berbeda dengan pendekatan secara metafora. Dalam 

pendekatan metafora suatu objek dideskripsikan terlebih dahulu, untuk 

selanjutnya diambil inti dari pendeskripsian tersebut. Inti dari deskripsi itu 

kemudian diaplikasikan ke dalam bentuk arsitektur yang benar-banar berbeda dari 

objek yang dijadikan metafora. Pendekatan ini sering dianggap kurang berhasil 

karena banyak orang yang tidak dapat memeahami pesan yang ingin 

disampaikan.  

  Hal yang penting dalam analogi adalah persamaan antara bangunan dengan 

objek yang dianalogikan. Persamaan di sini bukan berarti benar-benar serupa 

dengan objek dan hanya diperbesar ukurannya saja, tetapi yang dimaksudkan 

adalah persamaan berupa pesan yang disampaikan. Oleh sebab itu, analogi 

menjadi sangat berharga karena sifatnya yang sangat personal, berarti dapat 

dipahami oleh setiap orang. Dalam buku Design in Architecture karya Broadbent, 

pendekatan analogi dibagi ke dalam tiga macam, yaitu analogi personal, analogi 

langsung, dan analogi simbolik.  (bluestranger1104.blogspot) 

 

4.2 Konsep Penataan Tapak  

4.2.1 Konsep Pemanfaatan Eksisting Tapak 

Obyek dalam tapak membujur dari arah utara ke selatan, dan berada di 

tengah dari tapak. Penempatan obyek pada pusat tapak betujuan untuk menjadikan 

bangunan sebagai vocal point. Jadi pada saat masuk tapak bangunan yang pertama 

dilihat adalah Gedung sekolah. 
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Gambar 47 penempatan obyek pada tapak 

Sumber : hasil Analisa 

 

4.2.2 Konsep Pencapaian Pada Tapak 

Pencapaian tapak : 

Dari arah utara : kabupaten jombang , kabupaten nganjuk 

Dari arah selatan : kota kediri , kabupaten jombang (dari timur), nganjuk (dari 

barat) 

 

Gambar 48 konsep pencapaian pada tapak 

Sumber : Hasil Analisa 
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4.2.3 Konsep Entrance Pada Tapak 

Posisi main entrance pada tapak tidak ditempatkan pada jalan utama (Jl 

raya Kertosono-Kediri) sisi timur melainkan ditempatkan pada jalan kedua sisi 

selatan (Jalan Cendrawasih) dikarenakan mengurangi resiko terhadap kendaraan 

besar yang lalu Lalang melewati jalan utama.  

Penempatan main entrance pada jalan kedua juga bisa memberikan 

dampak positif kepada masyarakat sekitar untuk meningkatkan ekonomi dengan 

berjualan alat tulis, foto copy, baju seragam dsb. 

 

 

Gambar 49 konsep entrance pada tapak 

Sumber : Hasil Analisa 

4.2.4 Konsep Sirkulasi Pada Tapak 

a. Sirkulasi kendaraan  

Konsep sirkulasi kendaraan menggunakan pola melingkar, pola melingkar 

pada tapak mempunyai nilai yang lebih dari pada pola lainnya. Dengan pola 

melingkar sirkulasi kendaraan dapat berlangsung lancar, selain itu pola ini dapat 

mengalirkan angin ke bangunan dengan baik karena selain bentuk sirkulasi yang 

melingkar, pada tapak juga terdapat vegetasi yang mengarahkan ke bangunan, 

sehingga pergerakan angin tidak terhambat unutk dijadikan penghawaan alami pada 

bangunan. 
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Gambar 50 Sirkulasi kendaraan dan angin dalam tapak 

Sumber : Hasil Analisa 

b. Sirkulasi pejalan kaki  

Sirkulasi pejalan kaki ke tapak menggunakan pola terpusat, yaitu terpusat ke 

Gedung SMK. Sirkulasi masuk berasal dari semua arah, ini bertujuan unutk 

mempermusah askes bagi pengguna. Sirkulasi pejalan kaki dibedakan dengan 

kendaraan bermotor yaitu dengan menggunakan trotoar dan pedestrian di sekitar 

tapak. 

 

Gambar 51 Sirkulasi pejalan kaki dalam tapak 

Sumber : Hasil Analisa 
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4.2.5 Konsep View Pada Tapak 

Orientasi bangunan kepad view positif yaitu ke arah barat yang merupakan 

sungai brantas. View positif dimanfaatkan untuk ruang perpustakaan di lantai atas. 

dan outdoor space .  

 

Gambar 52 konsep view bangunan 

Sumber : hasil analisa 

4.2.6 Konsep Parkir Pada Tapak 

Konsep parkir menggunakan pola menyebar, pol aini merupakan polas yang 

efektif dalam menentukan parkir pada tapak. Area parkir nantinya akan dibedakan 

antara kendaraan roda dua meupun roda empat. Area parkir dapat menampung 300 

kendaraan roda dua dan 70 kendaraan roda empat. 

 

Gambar 53 parkir kendaraan dalam tapak 

Sumber : hasil Analisa 

 

Area parkir 

mobil 

Area parkir 

motor 
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4.2.7 Konsep Lansekap Pada Tapak 

4.2.7.1 Soft Material  

Vegetasi pada tapak mempunyai 4 fungsi yaitu; peneduh, pengarah, pengurang 

panas dan penyaring polusi. 

 

Gambar 54 konsep vegetasi 

Sumber : hasil analisa 

Vegetasi yang digunakan dalam tapak yaitu pohon akasia (a) sebagai peneduh dan 

penyaring polusi, pohon cemara (b) dan pohon palem (c)  sebagai pengarah dan 

bunga iris (d)  sebagai pembatas/ area taman. 

 

 (a) pohon akasia            (b)  pohon cemara           (c) pohon palem 

 

 

 

 

                   (d) bunga iris 

Gambar 55 macam vegetasi 

Sumber : hasil analisa 
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4.2.7.2 Hard Material 

Untuk hard material pada lansekap tapak, memakai gerbang masuk site  dengan 

model pagar kayu. , jalan sirkulasi menggunakan aspal, dan pedestrian 

mengguanakan paving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 56 hard material 

Sumber : hasil Analisa 
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4.2.8 Konsep Drainase Pada Tapak 

Sistem air hujan menggunakan rainwater harvesting dari atap. Pada atap 

terdapat talang air yang menampung air hujan unutk disalurkan ke kolam tampung. 

Sebelummasuk ke kolam tampung air difilter terlebih dahulu karena air hujan 

biasanya kotor. Setelah difilter air hujan dialirkan ke kolam tampung. Dari kolam 

tampung , air hujan difilter kembali lalu dipompa untuk digunakan menyiram 

tanaman maupun glotor kotoran. Kapasitas kolam tampung harus mencukupi dari 

kapasitas site, dan apabila tidak mencukupi makan luapan air hujan di alirkan ke 

selokan kecil samping kolam untuk dialirkan ke jalur drainase luar. Air hujan yang 

jatuh ke tanah dibiarkan meresap ke tanah. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan 

agara masih ada keberkelanjutan sumber air tanah adalah hal yang penting. 

 

 

 

 

 

Gambar 57 skema sistem drainase air hujan 

Sumber : hasil analisa 

 

 

 

AIR HUJAN 

KOLAM TAMPUNG 

AIR HUJAN 

MENYIRAM 

TANAMAN 
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4.2.9 Konsep Kenyamanan Kebisingan Pada Tapak 

Tujuan dari konsep adalah untuk mereduksi tingkat kebisingan yang berasal 

dari luar site dengan tujuan mendapatkan kenyamanan di dalam bangunan,  

 

 

 

Gambar 58 skema sistem drainase air hujan 

Sumber : hasil analisa 

 

• Penggunaan pagar pembatas den vegetasi yang berdaun lebat berfungsi 

mereduksi sumber bunyi kebisingan dari luar site maupun dalam site 

(Vegetasi sebagai bairea bising pengguna) 

• Masalah kebisingan juga dapat diatai dengan sistem zoning, fasilitas yang 

tidak membutuhkan ketenangan serta fasilitas penunjang berdekatan dengan 

zona bising sehingga dapat berfungsi sebagai penghalang terhadap fasilitas 

yang membutuhkan privasi tinggi. 

• Penempatan bangunan lebih ke pusat site agar jauh dari jalan sumber 

kebisingan. 

• Penggunaan bahan isolasi akustik pada ruang-ruang tertentu. 

Peredam kebisingan 
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4.2.10 Konsep Responsif Iklim Pada tapak 

a. Matahari 

Matahari mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam tapak, ditambah lagi 

posisi bangunan pada tapak harus benar-benar diperhitungkan. Salah satu konsep 

tentang matahari yaitu perbedaan ketinggian bangunan Sekolah, karena orientasi 

view mengarah ke barat maka sinar matahari dari barat harus di perhitungkan , 

karena sinar matahari dari barat yang panas dan menyilaukan pada iklim tropis 

seperti di Indonesia.  

 

Gambar 59 arah matahari dari barat 

Sumber : hasil analisa 

 

Dengan material sunshade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 60 pengahalang sinar matahari 

Sumber : hasil analisa 
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b. Angin  

Massa site bangunan yang terbentuk akan mempengaruhi aliran angin saat melalui 

tapak sehingga muncul daerah negative dan positif di sekeliling tapak. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 61 sirkulasi angin 

Sumber : hasil analisa 
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c. Curah Hujan 

Hujan berpengaruh terhadap atap dan sistem drainase bangunan, atap dirancang 

untuk melindungi pengguna dari hujan. 

• Penggunaan over hang pada bangunan dengan tujuan mengurangi 

limpasan air hujan. 

• Penguatan drainase di setiap sudut unutk mempercepat turunnya genangan 

air hujan. 

• Penampungan air hujan dengan mengarahkan kea rah Sungai Brantas 

melalui selokan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 62 respon drainase dari hujan 

Sumber : hasil analisa 

 

 

 

SELOKAN 

DRAINASE 
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4.3 Konsep Bangunan 

4.3.1 Konsep Aktifitas dan Kebutuhan Ruang Pengguna Bangunan 

Pelaku pada SMKN terdiri dari : 

1. Pengelola  

• Pengelola sekolah yang berjumlah 17 orang 

• Guru yang berjumlah 25 orang 

2. Murid 

• Murid berjumlah 1.080 siswa  

3. Asumsi Pengunjung/Tamu/Wali Murid 

• 75 orang wali 

tabel 16 aktifitas dan kebutuhan ruang pengelola  

Pelaku Aktifitas Sifat Kebutuhan Ruang 

Pengelola 

sekolah  

Datang - pulang Publik Tempat parkir 
Absen dan melayani Privat Kantor 

ibadah Publik Mushola 

Makan & minum Publik Kantin 

BAB &BAK Publik Toilet 

Guru  Datang - pulang Publik Tempat parkir 
Absen dan melayani Privat Ruang guru 

ibadah Publik Mushola 

Makan & minum Publik Kantin 

BAB &BAK Publik Toilet 

tabel 17 aktifitas dan kebutuhan ruang murid 

Pelaku Aktifitas Sifat Kebutuhan Ruang 

Murid  Datang - pulang Publik Tempat parkir 
belajar Privat kelas 
ibadah Publik Mushola 

Makan & minum Publik Kantin 

BAB &BAK Publik Toilet 

tabel 18 aktifitas dan kebutuhan ruang pengunjung 

Pelaku Aktifitas Sifat Kebutuhan Ruang 

Pengunjung  Datang - pulang Publik Tempat parkir 
berkeliling Publik Seluruh lahan ruang publik 

ibadah Publik Mushola 

Makan & minum Publik Kantin 

BAB &BAK Publik Toilet 
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4.3.2 Konsep Sirkulasi Pengguna Site dan Bangunan 

1. Jalan utama kendaraan dalam site 

 

 

Gambar 63 pola sirkulasi 2 arah kendaraan 

Sumber : bestananda.blogspot 

 

2. Pejalan kaki 

 

 

Gambar 64 pola sirkulasi pejalan kaki 

Sumber : jurnal terracotta 
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3. Tempat Parkir 

• Parkir mobil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 65 pola sirkulasi 2 arah dan dimensi parkir mobil 

Sumber : arsitur.com 

 

• Parkir sepeda motor 

 

 

 

Gambar 66 pola sirkulasi 1 arah dimensi parkir sepeda motor 

Sumber : arsitur.com  
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4.3.3 Konsep Masa Bangunan 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 67 clustered pola masa bangunan 

Sumber : 4kwalpaper 

 

Organisasi dalam bentuk kelompok atau “cluster” mempertimbangkan pendekatan 

fisik untuk menghubungkan suatu ruang terhadap ruang lainnya. Sering kali 

organisasi ini terdiri dari ruang-ruang yang berulang yang memiliki fungsi-

fungsi sejenis dan memiliki sifat visual yang umum seperti wujud dan orientasi. 
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4.3.4 Konsep Stuktur Bangunan 

Peranacangan struktur bangunan dirancang dengan memperhatikan 

keamanan dan kekuatanstruktur tersebut. Hal ini berguna unutk menghindari 

gangguan gempa atau bencana lainnya. Selain itu perancangan mempertimbangkan 

faktor efisisensi dn efektifitas yaitu mudah dalam perawatan dan fleksibel 

memenuhi tuntutan fungsi. Sistem struktur bangunan SMK harus dapat mendukung 

pola kegiatan yang diwadahinya, baik kegiatan di dalam ruang maupun di luar 

ruang. 

a. Sub Struktur 

Pondasi berfungsi mendukung seluruh beban bangunan dan meneruskan beban 

bangunan tersebut kedalam tanah. Sesuai dengan keadaan tanah yaitu jenis tanah 

keras yang mana untuk mencapai tanah keras cukup rendah, sehingga daya 

dukungnya cukup bagus sebagai dasar bangunan bertingkat.  

Karena SMK direncanakan dibangun dengn 3-4 lantai dengan pertimbangan 

tanah site yang kurang mencukupi untuk kekerasan nya maka struktur pondasi 

menggunakan pondasi tiang dalam, plat setempat dan pondasi batu kali . 

penggunakan pondasi disesuaikan dengan besaran bangunan di atas nya meliputi 

beban terpusat bangunan utama melalui kolom stuktur, beban merata penyangga 

tembok/dinding bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 68 Sub Struktur (a) pondasi batu kali, (b) plat setempat dan (c) tiang 

dalam 

Sumber : hasil analisa 

(a) 

(b) (c) 
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b. Super Struktur 

Struktur rangka kaku merupakan struktur yang dibentuk dengan cara metakkan 

element kaku horizontal di atas elemen kaku vertikal. Elemen horizontal (balok) 

sering di sebut elemen lentur, yaitu memikul beban yang bekerja secara transversal 

dari menumpunya. Kolom dibebani beban secara aksial oleh balok, kemudian 

mentransfer beban tersebut ke tanah. Kolom memikul balik tidak melentur maupun 

melendut karena kolom pada umumnya mengalami gaya aksial tekan saja  

Sistem struktur yang mampu menimbulkan ruang-ruang yang luas dan fleksibel 

adalah sistem rangka (kolom dan balok) dengan dinding menggunakan batu-bata. 

Sedangkan untuk kolom, balok dan plat lantai menggunakan beton bertulang. 

Dengan jarak dan dimensi kolom menyesuaikan dengan luas bangunan. 

 

Gambar 69 Super Struktur kolom, balok & plat beton 

Sumber : hasil analisa 

c. Upper Struktur 

Sedangkan untuk atap pada bangunan menggunakan sesuai dengan keadaan dan 

bentuk atap pada Gedung SMK yang menggunakan struktur rangka baja ringan dan 

besi baja dan menggabungkan penggunaan atap plat (beton bertulang). 

  

Gambar 70 Upper Struktur baja ringan, besi baja & plat beton 

Sumber : hasil Analisa 
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4.3.5 Konsep Sirkulasi Ventilasi Pada Bangunan 

a. Ventilasi untuk arah angin 

 

 

 

 

 

Gambar 71 Ventilasi pada bangunan 

Sumber : arsitekturdanlingkungan.wg.ugm 

 

b. Mengalirkan udara panas 

 

 

 

 

 

 

Gambar 72 Penempatan bukaan pada bagian bawah dinding  

Sumber : arsitekturdanlingkungan.wg.ugm 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 73 Bukaan pada atap unutk pengalir panas  

Sumber : arsitekturdanlingkungan.wg.ugm 
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4.3.6 Konsep Transportasi Pada Bangunan 

a. Tangga  

Tangga merupakan jalur yang mempunyai undak - undak (trap) yang 

menghubungakan satu lantai dengan lantai diatasnya dan mempunyai fungsi 

sebagai jalan untuk naik dan turun antara lantai tingkat. Penempatan atau letak 

ruang tangga tersendiri mudah dilihat dan dicari orang, tidak berdekatan dengan 

ruang lain agar tidak menggangu aktifitas penghuni lain. Tangga juga mempunyai 

fungsi sebagai jalan darurat, direncanakan dekat dengan pintu keluar, sebagai 

antisipasi terhadap bencana kebakaran, gempa keruntuhan dan lain - lain. 

 

 
Gambar 74 sistem tangga  

Sumber : dekoruma  

b. Ramp 

Berbeda dengan tangga menggunakan sistem pijakan berundak-undak, 

maka ramp merupakan bidang miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian 

lantai. Ramp memiliki tingkat kemiringan tertentu yang dapat dilalui dengan 

nyaman oleh manusia. Keunggualan ramp dibanding tangga adalah bisa dilalui oleh 

roda, baik oleh kursi roda, kendaraan maupun troli barang. Karena itu pada 

bangunan yang ramah terhaap difable hendaknya menggunakan ramp sehingga 

masih terjangkau oleh pengguna kursi roda. 

 

  

 

Gambar 75 sistem tangga  

Sumber : tfqarchitects  
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4.3.7 Konsep Utilitas Pada Bangunan 

Sistem utilitas yang perlu direncanakan adalah jaringan air bersih dan air kotor 

dengan alokasi jaringan sistem utilitas tersebut terpadu untuk memudahkan dalam 

operasional dan perawatan. Adapun sistem jringan berupa sistem plumbing yaitu 

terkait dengan penyediaan dan pengolahan siklus air pada bangunan. 

a. Air bersih (SPAB) 

Perlu ada suatu sistem penyediaan air bersih yang nantinya akan digunakan untuk 

mengatur sesuai dengan standart penyediaan kualitas air bersih. Adapun sistem 

oenyediaan air bersih pada Kawasan purwoasri didapat dari dua sumber, yaitu: 

- Air sumber tanah 

- PDAM dimana jaringannya mencakup seluruh jalan utama ( saluran 

primer)  

 

b. Sitem pembuangan air kotor (SPAK) 

Sitem pembuangan air buangan, merupakan sistem instalsi unutk mengalirkan air 

buangan yang berasal dari peralatan saniter maupun hasil buangan dapur. Air kotor 

yang akan dibuang nantinya air kotor dari KM/WC, dapur kantin dan air hujan.  

Adanya potensi tapak dapat menunjang proses pembungan air kotor secara tuntas 

dan aman. Dalam hal ini dapat dilihat pada diagram berikut : 

- Sistem pembuangan air kotor dari KM/WC 

 

 

 

 

 

 

- Sistem pembuangan air kotor dari dapur 

 

 

 

 

 

- Sistem pembuangan air kotor dari dapur 

 

 

 

KM/WC 

Limbah Padat 

Limbah Cair 

Septic 

Tank 

Bak 

Kontrol 

Sumur 

Resapan 

Saluran 

Kota 

Dapur Penyaringan Bak kontrol 
Sumur 

Resapan 

Saluran 

Kota 

Air 

hujan 
talang Bak kontrol 

Sumur 

Resapan 
Saluran 

Kota 
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c. Sitem pencegahan kebakaran 

Untuk menghindari terjadinya kebakaran pada suatu bangunan, diperlukan 

suatu cara atau sistem pencegahan kebakaran karena bahaya kebakaran dapat 

menimbulkan kerugian berupa korban manusia, harta benda, terganggunya proses 

produksi barang dan jasa, kerusakan lingkungan dan terganggunya masyarakat. 

 

Gambar 76 Springkler sistem 

Sumber : http:digilib.its 

 

d. Sistem Penghawaan 

Untuk mencapai kenyamanan, kesehatan, dan kesegaran hidup dalam 

ruangan atau bangunan bertingkat, khususnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

pada daerah beriklim tropis dengan udaranya yang panas dan kelembaban udaranya 

yang tinggi, maka diperlukan usaha untuk mendapatkan udara buatan. Perancangan 

pengudaraan atau penghawaan adalah perencanaan untuk mendapatkan aliran udara 

yang tepat dalam ruangan serta pengontrolannya. 

 

Gambar 77 Springkler sistem 

Sumber : e-journal.uajy 
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4.4 Transformasi Konsep  

Transformasi melingkupi sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur 

sehingga sampai tahap ultimate, perubahan dilakukan dengan cara memberi respon 

terhadap pengaruh unsur eksternal atau internal yang akan mengarahkan perubahan 

dari bentuk awal yang sudah dikenal sebelum melalui proses menggandakan secara 

berulang ulang (Antoniades, 1990) 

4.4.1 Pendekatan Perancangan  

Pendekatan arsitektur analogi Analogi adalah salah satu pendekatan bentuk  yang 

digunakan dalam desain arsitektur.Dalam bukunya, Design in Architecture, 

Geoffrey Broadbent mengatakan bahwa “...mekanisme sentral dalam 

menerjemahkan analisa-analisa ke dalam sintesa adalah analogi”. Pernyataan 

ini maksudnya adalah bahwa pendekatan analogi bukan hanya sekedar menjiplak 

bentuk objek alam yang dianalogikan, tapi diperlukan proses-proses analisis dan 

merangkainya sehingga menghasilkan bentuk baru yang masih memeiliki 

kemiripan visual dengan objek yang dianalogikan 

4.4.2 Ide Bentuk 

Ide bentuk di ambil dari tanaman padi sebagai tanaman endemik daerah purwoasri 

sebagai tempat site perencanaan massa bangunan SMK.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 78 Ide bentuk dan tranformasi 

Sumber : hasil Analisa 
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4.4.3 Sketsa Terapan Bentuk dalam Tapak 

4.4.3.1 Zoning 

 

 

Gambar 79 Ide zoning 

Sumber : hasil Analisa 

 

 

4.4.3.2 Block plan 

 

 

Gambar 80 Ide block plan 

Sumber : hasil Analisa 
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4.4.3.3 Site Plan 

 

 

Gambar 81 Ide site plan 

Sumber : hasil Analisa 

 

4.4.3.4 Sketsa 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 82 sketsa 3D 

Sumber : hasil Analisa 


