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ABSTRAK 

 
Pada usia 16-18 tahun atau pada masa SMA merupakan masa dimana seorang anak 
ingin mengetahui tentang banyak hal dan ingin mencoba banyak hal-hal yang baru 
bagi dirinya. Diperlukan suatu wadah untuk dapat menampung dan memberikan 
rangsangan yang dapat dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, salah satu cara 
yang dapat dilakukan adalah dengan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah 
dapat menjadi wadah yang baik untuk dapat menampung kreativitas dan aktifitas 
bagi seseorang. Namun biasanya terdapat beberapa sekolah yang kurang 
memperhatikan hal-hal yang mendukung dalam kegiatan di dalamnya. Seperi 
desain sekolah yang kurang menarik, sirkulasi yang tidak mendukung, hingga tata 
letak furniture yang kurang sesuai. Dengan demikian Saat ini banyak orangtua yang 
menginginkan anaknya berada di sekolah yang memiliki pendidikan yang baik serta 
fasilitas yang lengkap, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya. 

 Salah satu cara untuk mewujudkan lingkungan pendidikan diatas yaitu 
dengan cara melakukan perancangan interior pada sekolah, terutama pada SMA 
Marsudirini Bekasi yang diharapkan mampu memberikan solusi bagi permasalahan 
yang ada terkait interior. Sehingga mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan 
terutama bagi usia remaja dimana menginginkan sesuatu yang berbeda dan baru. 
Pemilihan konsep energetic space on academic dengan gaya modern bertujuan agar 
keadaan yang energik mampu memberikan semangat dan kenyamanan bagi 
pengguna sekolah, terutama bagi murid-murid. 

 

Kata Kunci :  Sekolah, SMA Marsudirini Bekasi, Pendidikan, Remaja, Modern. 
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