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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.1 Kajian Teori Penekatan Desain 

5.1.1 Kajian Teori Penekanan Desain 

Tema desain yng digunakan pada proyek Redesain 

pada museum  kretek dkota kudus menggunakann tema 

Arsitektur Neo-Veakular. Arsitektur Neo Venakular adalah 

salah satu paham yang berkembang pada era Post Modern. 

Pada dubia arsitek, langgam Neo Venakular adalah langgam 

yan g mempeertimbangkan kaida normative,kosmologi, dan 

peran serta boday alokal dalam kehidupan bermasyarkat 

serta keselarasan anatar bangunan, alam, dan lingkungan. 

(Purnamasari, Stefany. 2016) 

Menurut Charles Jencks, berikut beberapa cirri-ciri 

gaya arsitektur Neo Vernakular : 

 Menggunakan atam bumbungan 

 Menggunakan elemen kontruksi local 

 Ketauan antara interior yang terbuka melalui 

elemen modern dengan ruang terbuka dibagian 

luar 

 Warna-warna yang kuat dan kontars 
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Berikut adalah prinsip-prinsip desain Arsitektur Neo 

Vernakular : 

 Pembangunan yang kretatif terhadap arsitektur 

setempat yang disesuaikan dengan fungsi 

bangunan yang dirancang 

 Menganalisa tradisi budaya dan peninggalan 

arsitektru yang dapat digunakan dalam 

perancangan 

 Analisa topografi seperti kondisi fisik dan iklim 

sekitar untuk disesuaikan dengan bentuk 

perancangan. 

5.1.2 Studi Preseden  

 Rumah Joglo Kudus 

Rumah tradisonal asal kudus adalah salah satu rumah 

tradisional yang mencerminkan perpaduan akulturasi 

budaya masyarakat kudus. 

 

Gambar 152 : Atap Joglo Kudus 

Sumber : .wikipedia.org 
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Nilai-nilai unsur tradisiona ada pada : 

 Atap genteng yang disebut “atap pencu” 

 Taat ruangan yang memilik 4 tiang penyangga dan 1 

tingang besar. 

 Memiliki 3 bagian ruangan  

 Memiliki filosofi yang unik dan istimewa yang terletak 

pada Keindahan seni ukir sederhana 

 

 House Of Sampoerna  

Pada sirkulasi House Of Sampoerna memiliki alur cerita, 

sirkulasi yang terapkan pada banguan ini adalah Story 

line type liner. 

   Pada bagian depan museum menceritakan profil 

bagi pemilik pabrik sampoena, awal mula 

perkembanganya seperti apa.  

 

Gambar 153 : Area Depan Museum 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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   Pada bagian belakang mencerita alat-alat yang 

digunakan pada proses pembuatan rokok 

sampoena, dan menyajikan koleksi sovernir 

sampoena pada jaman dulu.  

 

Gambar 154 : Are belakang Museum 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

5.1.3 Kemungkinan Implemantasi 

 Penerapan sirkulasi Story line type liner untuk 

menyajikan cerita perkembangan awal – sekarang 

 Merapkan unsur seni ukir sebagai estetika interior 

agar memiliki kesan tradisional. 

 Memilih material seperti tegel untuk lantai, agar 

terkesan lebih klasik 

 Menerapkan atap joglo seperti rumah joglo kudus 



171 

 

5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5.2.1 Uraian Interprestasi dan Elaborasi Teori Permasalahan 

Dominan 

Permasalah desain dalam recana Redesain Musuem 

Kretek Kudus ini adalah penataan alur cerita yang interaktif. 

Interaktif sendiri adalah hubungan timbal balik dari suatu 

objek dengan objek lainnya. Tujuan menerapkan museum 

yang interaktif agar pengunjung dapat lebih efektif 

mendapatkan informasi.  

5.2.2 Studi Preseden 

 Los Angeles Museum Of The Holocaust 

Museum of he holocaust berada di Los Angels, 

California. Didirkan pada tahun 1961. Museum ini 

menyajikan sejarah, cerita, dan korban peristiwa 

tragis Holocaust saat Perang Dunia II, 

Museum ini menggunakan teknologi digital 

sebagai fasilitas alat interaktif. Seperti interactive 

table, audio guide, interactive camp monitor, tree of 

testimony. Tujuan penggunaan teknologi ini untuk 

menarik pengunjung untuk mempelajari dan 

mengakases informasi Sejarah Perang Dunia II. 
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Gambar 155 : Meja Interaktif 

Sumber : www.lamoth.org 

 

Gambar 156 : Audio Guide 

Sumber : www.lamoth.org 

 

Gambar 157 : Standing Monitor 

Sumber : www.lamoth.org 

 

Gambar 158 : Tree of Testimony 

Sumber : www.lamoth.org 
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 San Francisco 49ers Museum 

Sirkuasi yang digunakan pada museum San 

Francisco 49ers Museum adalah type liner. 

 

Gambar 159 : Story Line Pada Museum 49ers 

Sumber : Dokumen Pribadi 

5.2.3 Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahn Dominan 

 Menggunakan pentaan liner pada museum untuk 

menyajikan cerita sejarah kepada pengunjung 

 Agar pengujung dapat interaktif, penciptakan tatan 

koleksi dan sirkulasi ruang yang nyaman. 

 Teknologi yang diterapkan agar pengunjung dapat 

berinteraktif mencari informasi 

 

 

 

 

 


