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BAB V 
KAJIAN TEORI 

5.1. KAJIAN TEORI TEMA DESAIN (Arsitektur Metafora) 

Penekanan desain yang digunakan pada Museum Fosil Patiayam ini 

adalah arsitektur metafora yang merupakan salah satu jenis arsitektur post-

modern. 

5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain 

Metafora adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menjelaskan 

sesuatu melalui persamaan dan perbandingan. Metafora berasal dari 

bahasa latin, yaitu methapherein yang terdiri kata metha (setelah) dan 

pherein (membawa). Secara etimologis, metafora mempunyai arti 

pemakaian kata-kata yang bukan arti sebenarnya, melainkan sebagai 

lukisan yang berdasarkan persamaan dan perbandingan. 

Ide untuk mengkaitkan arsitektur dengan bahasa muncul pada awal 

tahun 1970-an. Hal ini diungkapkan oleh Charles Jencks dalam bukunya 

“The Language of Post Modern Architecture”. Arsitektur postmodern yang 

berkembang di akhir abad ke 20 memiliki tujuan agar bangunan dapat 

diekspresikan dalam berbagai hal, seperti karakteristik atau tipologinya. 

Salah satu bentuk arsitektur post modern mengaitkan arsitektur dengan 

gaya bahasa, antara lain dengan cara metafora.  

Metafora dalam arsitektur diartikan sebagai kiasan atau ungkapan 

(implisit atau eksplisit) bentuk yang diwujudkan dalam bangunan dengan 

harapan akan menimbulkan tanggapan dari orang yang menikmati atau 
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menggunakan karyanya. Arsitektur yang berdasarkan pada prinsip 

metafora memiliki ciri sebagai berikut. 

− Mencoba memindahkan keterangan dari suatu subjek ke subjek lain.  

− Mencoba untuk melihat suatu subjek seakan-akan sesuatu hal yang lain.  

− Mengganti fokus penelitian atau penyelidikan area konsentrasi atau 

penyelidikan lainnya (dengan harapan jika dibandingkan atau melebihi 

perluasan kita dapat menjelaskan subjek yang sedang dipikirkan 

dengan cara baru). 

Penerapan arsitektur metafora memiliki kegunaan sebagai salah 

satu cara atau metode perwujudan kreativitas arsitektural, yaitu sebagai 

berikut. 

− Memungkinkan untuk melihat suatu karya arsitektur dari sudut pandang 

yang lain. 

− Mempengaruhi timbulnya berbagai interpretasi pengamat. 

− Mempengaruhi pengertian terhadap suatu hal yang kemudian dianggap 

menjadi hal yang tidak dapat dimengerti atapun belum sama sekali ada 

pengertiannya.  

− Dapat menghasilkan arsitektur yang lebih ekspresif. 

Berikut adalah kategori dalam arsitektur metafora. 

 Intangible metaphors (metafora yang tidak dapat diraba). Intangible 

metaphors adalah metafora yang berangkat dari suatu konsep, ide, 

hakikat manusia dan nilai-nilai, seperti: individualisme, naturalisme, 

komunikasi, tradisi, dan budaya.  
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 Tangible metaphors (metafora yang nyata). Tangible metaphor adalah 

metafora yang berangkat dari hal-hal visual serta spesifikasi atau 

karakter tertentu dari sebuah benda, contohnya sebuah rumah dianggap 

sebagai istana, maka wujud rumah meyerupai istana.  

 Combined metaphors (metafora kombinasi). Combined metaphors 

merupakan gabungan dari intangible metaphors dan tangible metaphors 

dengan membandingkan suatu objek visual dengan yang lain yang 

mempunyai persamaan nilai konsep dengan objek visualnya. 

Kebanyakan metafora arsitektural diekspresikan secara tersirat dan 

tercampur. Metafora yang baru-baru ini diekspresikan oleh para arsitek 

tumbuh dari tradisi modernisme dan berhubungan erat dengan image tubuh 

dan kontinuitas manusia dengan alam. Metafora dalam tahap primitifnya 

saat ini menggunakan kiasan langsung. Tubuh manusia, wajah, simetri 

bentuk binatang menjadi dasar bagi metafora yang dapat ditemukan secara 

langsung dan relevan. 

5.1.2. Studi Preseden 

Berikut adalah beberapa contoh penerapan arsitektur metafora. 

A. Nagoya City Art Museum karya Kisho Kurokawa 

Nagoya City Art Museum karya Kisho Kurokawa menggunakan 

intangible methaphors (metafora yang tidak dapat diraba). Nagoya City 

Art Museum dirancang dengan membawa unsur sejarah dan budaya 

didalamnya. Unsur ini diwujudkan pada tempat peralihan atau ruang 

antara pada bangunan yang menggambarkan peralihan antara alam 

dan buatan, antara masa lalu dan masa depan. 
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Struktur tiang, balok dan dinding yang berdiri di depan bangunan 

sebagai gerbang simbolis dan dapat digunakan untuk pameran 

eksternal. Taman cekung besar dan atrium/lobi di ruang bawah tanah, 

yang terus berlanjut dari taman yang berada di balik dinding tirai yang 

melengkung, membentuk zona antara eksterior maupun interior. Metode 

yang sama untuk menghubungkan ruang eksterior dan interior dalam 

hubungan ambigu digunakan dalam membentuk fasad yang 

menggabungkan teknologi tradisional Jepang dan ekspresi modern. 

 
Gambar 5.1: fasad Nagoya City Art Museum 
Sumber: www.abarchitects.blogspot.co.id, 2017 

 
Gambar 5.2: basement museum 

Sumber: www.kisho.co.jp, 2017 

B. Stasiun TGV karya Calatrava 

Stasiun TGV karya Calatrava menggunakan tangible methaphors 

(metafora yang nyata). Stasiun TGV menerjemahkan bentuk burung 

yang sedang terbang ke dalam bentuk bangunan. 

 
Gambar 5.3: Stasiun TGV 

Sumber: www.abarchitects.blogspot.co.id, 2017 

C. EX Plaza Indonesia 

EX Plaza Indonesia karya Budiman Hendropurnomo merupakan 

gabungan dari tangible metaphor dan intangible metaphor. Bangunan 
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ini memiliki konsep gaya kinetik pada sebuah mobil, yang kemudian 

diterjemahkan menjadi gubahan masa lima kubus miring sebagai 

ekspresi gaya kinetik mobil dan kolom-kolom penyangganya sebagai 

ban mobil. 

   
Gambar 5.4: EX Plaza Indonesia 

Sumber: www.sukamta.com, 2017 

5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Desain 

Museum Fosil Patiayam merupakan museum arkeologi yang 

menyimpan fosil-fosil purbakala yang ditemukan di situs Patiayam. Museum 

ini menyajikan wisata sejarah situs Patiayam yang merupakan lingkungan 

alam tempat berlangsungnya kehidupan purbakala melalui penyajian 

informasi dan pameran.   

Melalui arsitektur metafora museum ini mencoba menunjukkan 

keanekaragaman lingkungan alam yang ada di situs Patiayam. Arsitektur 

metafora akan disampaikan secara tersirat dan tersurat (gabungan). 

Bangunan mengungkapkan seolah-olah kita masuk ke area fosil yang 

terpedam di dalam tanah. Ungkapan metafora juga akan diungkapkan 

melalui elemen-elemen pada bangunan yang menginterpretasikan 

lingkungan alam. Tujuan dari penggunaan metafora ini adalah supaya 

bentuk bangunan bisa fleksibel mengikuti kebutuhan ruang sekaligus tetap 

memiliki makna yang menggambarkan lingkungan alam tempat 
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berlangsungnya kehidupan purbakala. Berikut adalah contoh penerapan 

arsitektur metafora ke dalam bangunan. 

− Bentuk lapisan tanah atau kontur alami ditafsirkan ke dalam volume 

bangunan sehingga bangunan memiliki bentuk lengkung.  

 
Gambar 5.5: bentuk lengkung bangunan 

Sumber: www.designboom.com, 2017 

− Desain elemen-elemen bangunan yang terinspirasi dari bentuk alam, 

contohnya: 

- penggunaan kumpulan kolom miring penopang struktur yang 

terinspirasi dari kumpulan pohon di hutan, 

- penggunaan dinding yang beraksen batu alam untuk 

menggambarkan lapisan-lapisan tanah. 

- Penggunaan warna-warna natural dengan dominan warna coklat 

untuk menciptakan suasana alami pada bangunan. 

 
Gambar 5.6: kolom miring 

Sumber: www.archdaily.com, 2017 

 
Gambar 5.7: dinding batu alam 

Sumber: www.designboom.com, 2017 

    Keanekaragaman lingkungan situs Patiayam di dalam pameran 

ditunjukkan secara langsung dengan adanya diorama yang menampilkan 

peristiwa-peristiwa alam di situs Patiayam beserta pembentukan suasana 
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pada masing-masing ruang pamer yang menggambarkan keadaan 

lingkungan alam situs Patiayam. Adegan ini menginformasikan kepada 

pengunjung mengenai kapan, dimana, dan mengapa peristiwa alam terjadi 

di Patiayam, sehingga nantinya mempermudah pengunjung dalam 

melakukan pengamatan. 

5.2. KAJIAN TEORI PERMASALAHAN DOMINAN (Penataan Pameran 

Berdasarkan Alur Cerita) 

Museum fosil yang termasuk dalam jenis museum sejarah arkeologi 

memiliki tipe kontekstual dan karakteristik berupa persepsi rasional 

terhadap koleksi dalam konteks tema. Jenis museum ini memerlukan 

penekanan komperhensi atau penekanan terhadap pemahaman koleksi 

yang ada. Oleh karena itu dipilih penataaan pameran yang berdasarkan alur 

cerita atau runtutan peristiwa untuk mencapai pemahaman tersebut. Alur 

cerita yang dipilih yaitu periodesasi lapisan tanah di situs purbakala 

Patiayam.  

5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

Konsep penyajian pameran menurut pembagian pada jenis museum 

memiliki tipe, gaya dan karakteristik yang berbeda. Hal ini mempengaruhi 

pada cara menyajikan informasi yang letak kekuatan pada teks, gambar 

dan foto atau pada kekuatan estetika koleksi ataupun juga keduanya 

ditampilkan secara seimbang. Pada jenis museum arkeologi memiliki tipe 

kontekstual, penekanan komperhensi (pemahaman), dan karakteristik 

berupa persepsi relasional artefak/koleksi dalam konteks/tema. Berikut 
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adalah konsep penyajian museum menurut buku Konsep Penyajian 

Museum oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. 

A. Langkah-langkah penyusunan gagasan Tata Ruang Pameran Tetap 

di Museum 

1. Alur Cerita (Storyline) 

Storyline (alur cerita/sistematika pameran) merupakan 

sekumpulan dokumen atau blueprint tertulis mengenai apa yang 

akan dipamerkan. Dokumen ini merupakan acuan utama dalam 

perancangan dan produksi pameran yang didalamnya mengandung 

muatan pembelajaran dan pewarisan nilai. Alur cerita ini disusun 

sebagai kerangka kerja untuk menyampaikan hasil interpretasi 

mengenai suatu topik yang akan disampaikan dalam pameran. 

Selanjutnya, disusun sebuah garis besar pameran yang meliputi 

judul, topik, sub topik, dan poin penting dalam pameran. Garis besar 

ini mencakup deskripsi, gambar-gambar, dan koleksi pendukung 

cerita. Proses penyusunan alur cerita dan pengembangan narasi 

dimulai dari gagasan yang akan disampaikan. Pendekatan yang 

lazim digunakan dalam pengembangan gagasan adalah pada 

koleksi yang akan ditampilkan. 

2. Alur Penyajian dan Alur Pengunjung 

Ada beberapa hal utama yang harus diperhatikan dalam 

penyusunan gagasan pola alur penyajian dan alur pengunjung, yaitu: 

a. Alur sirkulasi, mulai dari pintu masuk hingga pintu keluar 

b. Konsep dan besaran ruang 
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c. Material (bahan bangunan), tekstur dan warna yang digunakan 

(textual dan visual concept) 

Empat Pendekatan untuk konsep alur penyajian yang 

digunakan dalam mengarahkan isi pameran, yaitu: 

a. Pendekatan kronologi, lebih menekankan pada penyajian koleksi 

secara kronologi dari waktu ke waktu dengan menempatkan 

benda koleksi dan informasi pendukungnya secara berurut dan 

linear dari fase awal hingga akhir mengikuti alur bergerak 

pengunjung pada ruang pamer. 

b. Pendekatan taksonomik, lebih menekankan pada penyajian 

koleksi yang memiliki kesamaan jenis serta berdasarkan kualitas, 

kegunaan, gaya, periode, dan pembuat. 

c. Pendekatan tematik, lebih menekankan pada cerita dengan tema 

tertentu dibandingkan dengan objek yang disajikan. 

d. Pendekatan gabungan, model penyajian materi untuk ruang 

pameran tetap, diupayakan agar pengunjung tidak selalu digiring 

untuk bergerak secara linear, misalnya menurut kurun waktu, 

tetapi pameran tetap disajikan secara tematik. Dalam hal ini 

pengunjung dapat secara bebas menentukan tema-tema 

pameran yang diinginkan, misalnya hewan purba, homo erectus, 

dan sebagainya. Penyajian secara linear ditempatkan dalam satu 

kelompok yang alurnya tidak harus terlalu panjang. 
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B. Pemilihan dan Pemilahan Koleksi 

Alur dan konsep penyajian yang sudah tersusun dilanjutkan 

dengan penyusunan detail materi koleksi yang akan dipamerkan. Faktor 

yang perlu diperhatikan adalah: 

− Pemantauan terhadap kelembaban dan suhu udara. 

− Pemantauan dari bahaya serangga yang dapat menyerang koleksi 

maupun media penyimpanan koleksi. 

− Memberi batas agar koleksi tidak tersentuh oleh tangan manusia 

− Penggunaan bahan/ material yang bebas dari zat asam (acid free) 

sebagai media untuk menempatkan atau menempelkan koleksi. 

− Kedudukan koleksi harus selalu dalam keadaan tetap terhadap 

getaran maupun benturan. 

5.2.2. Studi Preseden 

A. Museum Sangiran, Sragen 

Penataan pameran pada Museum Sangiran dibagi menjadi tiga 

tema dalam ruang yang berbeda, yaitu tema Kekayaan Sangiran, tema 

Langkah-langkah Kemanusiaan, dan tema Homo erectus. 

  
Gambar 5.8: Pembagian ruang pamer 

Beberapa display koleksi diberi latar belakang ilustrasi keadaan 

asli fosil tersebut.  



148 
 

  
Gambar 5.9: Display fosil 

B. Museum Dayu, Karanganyar 

Pada Museum Dayu terdapat tiga jenis ruang display, yaitu ruang 

shelter (anjungan), ruang diorama, dan ruang pamer. Ruang shelter 

dibagi berdasarkan lapisan tanah dengan koleksi berupa fosil binatang 

yang ditemukan di lapisan tanah tersebut. Masing-masing ruang shelter 

berisi fosil binatang, diorama, komputer touch screen, dan panel 

informasi.  

 
Gambar 5.10: ruang shelter 

Ruang diorama menggambarkan tentang aktivitas perburuan 

oleh manusia purba.  

  
Gambar 5.11: ruang diorama 

Ruang pamer menyajikan koleksi fosil binatang dan berbagai 

pengetahuan mengenai penelitian. 
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Gambar 5.12: ruang pamer 

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Berdasarkan hasil studi di atas, berikut adalah beberapa hal yang 

mungkin diterapkan di dalam desain Museum Fosil Patiayam. 

− Konsep alur penyajian yang digunakan dalam mengarahkan isi pameran 

menggunakan pendekatan kronologi. Pendekatan kronologi 

menekankan pada penyajian koleksi secara berurutan mengikuti fase. 

Pendekatan kronologi yang digunakan pada Museum Fosil Patiayam 

adalah berdasarkan stratigrafi atau periode pembentukan lapisan tanah 

di situs tersebut. Stratigrafi Situs Patiayam terdiri dari enam lapisan 

litologi yang masing-masing memiliki karakter fosil temuan yang 

berbeda-beda. Berdasarkan stratigrafi, ruang pameran dibagi menjadi 

enam formasi, yaitu: Formasi Jambe, Formasi Kancilan, Formasi 

Slumprit, Formasi Kedungmojo, Formasi Sukobubuk, dan Formasi 

Alluvial. Selain itu, juga ditambahkan area pengantar sebelum 

memasuki area formasi serta area apresiasi peneliti yang diletakkan 

setelah area formasi.  

− Adanya diorama untuk mengilustrasikan keadaan lingkungan alam dan 

peristiwa yang terjadi pada masanya. Penyajian diorama menggunakan 

teknologi digital photo reproduction yang menampilkan peristiwa-

peristiwa alam di situs Patiayam dalam skala 1:1. Adegan pada diorama 
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ini menginformasikan kepada pengunjung mengenai kapan, dimana, 

dan mengapa peristiwa alam terjadi di Situs Patiayam yang bertujuan 

mempermudah pengunjung dalam melakukan pengamatan. 

  
Gambar 5.13: teknik digital photo reproduction 

Sumber: www.archdaily.com, 2017 

− Penggunaan lampu dekoratif pada koleksi untuk menciptakan kesan 

estetis pada diorama dan menciptakan suasana ruang. 

− Pemanfaatan komputer touch screen yang dilengkapi dengan katalog 

digital pada masing-masing area ruang pamer untuk kebutuhan 

penyampaian informasi mengenai koleksi. 

 

  


