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RINGKASAN

EDITYA AGUS DWI SAPUTRA, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas
Brawijaya, Januari 2009, Penerapan Child Friendly Environment dalam Ruang Kelas
pada Sekolah full day. ( Studi Kasus: SDIT ”Insan Permata” Malang ), Dosen
Pembimbing : Ir. Rinawati. P.H, MT. dan Ir. Totok Sugiarto.

Sarana pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam perbaikan
sistem dan kualitas pendidikan nasional. Alat dan sarana belajar memiliki efek positif
terhadap prestasi belajar, semakin baik alat dan sarana pengajaran semakin tinggi pula
prestasi belajar murid dan memiliki peranan yang erat kaitannya dengan perkembangan
fisik, psikoemosional, dan sosial anak. Perkembangan fisik anak usia sekolah (5-12
tahun) sangat pesat. Fasilitas dalam ruang kelas diantaranya bangku dan kursi sekolah di
desain untuk pemakai, artinya apabila fisik anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan
bertambahnya usia, tentu ukuran bangku dan kursinya harus menyesuaikan. Namun,
dalam kenyataan bangku dan kursi sekolah dasar dari kelas I sampai dengan kelas VI
cenderung memiliki ukuran yang sama. Kondisi ini, akan berakibat terganggunya
pertumbuhan fisik anak, dan mengurangi daya konsentrasi selama pembelajaran
berlangsung, yang diakibatkan ketidaknyamanan selama duduk.

Metode pendidikan sekolah dengan model full day adalah sistem pendidikan
yang proses pembelajaranya berbeda dengan sistem pembelajaran yang ada pada
sekolah-sekolah pada umumnya. Oleh karena itu maka perlu adanya sarana dan
prasarana yang dapat mewadahi kesemua kegiatan tersebut. Sehingga perlu adanya
perancangan khusus ruang kelas yang dapat menampung semua kegiatan belajar full day
dan memberikan rasa aman dan nyaman siswa.

Perancangan interior ruang kelas untuk anak-anak pada kelas 1B dan 3B dapat
menerapkan dengan Child Friendly Environment dengan menerapkan kriteria
perancangan aman, nyaman dan menyenangkan. SDIT ”Insan Permata”Malang
merupakan metode pengajaran dengan metode full day yaitu pendidikan yang lebih
lama dari pada sekolah dasar yang biasa. Oleh karena itu untuk memberikan keamanan,
kenyamanan dan menyenangkan bagi anak maka ruangan perlu bersahabat dengan anak
dapat diterapkan pada unsur dan prinsip perancangan interior dengan memperhatikan
karakter anak. Pemberian tema pada ruangan disesuaikan dengan karakter anak begitu
pula dengan pemilihan bentuk perabot, warna dan unsur desain lainnya. Pemilihan dan
pengolahan unsur desain harus sesuai dengan karakter anak sehingga anak merasa
aman, nyaman dan menyenangkan dalam beraktivitas.

Kata Kunci : Child Friendly, Interior Ruang Kelas, full day.

SUMMARY

EDITYA AGUS DWI SAPUTRA, Architecture Departement, Engineering Faculty of
Brawijaya University, January 2009, Implementation Child Friendly Environment at
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Clasroom to full day scholl of study SDIT ”Insan Permata” Malang, Advisor Ir.
Rinawati P, H. MT, and Ir.Totok Sugiarto.

Education facility represent one of important component in repair of system and quality
of national education. appliance And fasility learn to own the positive effect to
achievement learn, progressively goodness of appliance and facility of excelsior
instruction also achievement learn the pupil and own the hand in glove role its bearing
with the physical growth, psikoemosional, and child social. School age child Physical
growth ( 5-12 year) very fast. Facility in class space among other things bench and
school chair in design for the wearer of, its meaning if child physical grow and expand
as according to increasing it age, of course size measure of bench and its chair have to
accomodate. But, in fact of bench and chair of elementary school from class I up to
class VI tend to to own the same size measure. This condition, will cause annoying of
growth of child physical, and lessen the concentration energy of during study take
place, what is resulted by uncomfertable of during siting.

Method of school education with the model of full day is education system which
process the study differ from the study system of exist in school of generally. Therefore
hence need the existence of facility which can place all the the activity. So that need the
existence of special scheme of class space which can accomodate all activity learn the
full day and give the safety and comfert of student.

Design of Interior of class space for the children of at class 1B and 3B can apply by
Child Friendly Environment by applying peaceful scheme criterion, balmy and please
the. SDIT " Insan Permata"Malang represent the instruction method with the method of
full day that is longer education from at ordinary elementary school. Therefore to give
the security, comfert and please for child hence column require to make friends with the
applicable child at element and principle of interior design by paying attention to child
character. Theme gift of at column adapted for by a child character so also with the
election form the furniture, colour and other element design. Election And processing of
element design have to as according to child character so that safety child, comfert and
please in have activity.

Key Word : Child Friendly, Interior Classroom, full day.


