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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.1 Kajian Teori Penekanan / Tema Desain 

Lokasi tapak dari pusat rehabilitasi pasca stroke ini berada di 

JL.Kolonel Sutanto,Surakarta. Untuk citra bangunan pusat 

rehabilitasi pasca stroke sendiri lebih mengambil tema desain 

arsitektur perilaku dengan konsep healing environtment  yang lebih 

menekankan pada sisi kebutuhan perilaku manusia yang menginkan 

tempat penyembuhan dengan suasana rileks dan aman. Penekanan 

juga dilakukan pada penataan ruang luar serta ruang dalam yang 

disesuaikan dengan perilaku serta kebutuhan pengguna pusat 

rehabilitasi pasca stroke ini. Gaya dari tema arsitektur perilaku ini 

adalah bangunandengan mempertimbangkan daerah sekitar dan 

perlakunya dimana llingkungan terbangun mempengaruhi perilaku 

manusia didalamnya. Serta berkonsep healing environtment yang 

mengedepankan aspek alam ,indra dan psikologis. Pusat rehabilitasi 

pasca stroke dirancang sebagai tempat sementara yang mendukung 

proses penyembuhan pada pasien. Dengan konsep healing 

environtment ini pasien dapat merasakan kenyamanan yang akan 

mempengaruhi kondisi psikologisnya untuk tetap semangat 

menjalani proses penyembuhan. Atau dapat dikatakan healing 
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environtment adalah suatu desain lingkungan terapi yang dirancang 

untuk membantu proses pemulihan pasien secara psikologis.  

5.1.1 Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

Tema desain dalam projek Pusat Rehabilitasi Pasca 

Stroke ini adalah  Arsitektur Perilaku . Dipilih tema Arsitektur 

Perilaku adalah karena pusat rehabilitasi pasca stroke adalah 

tempat penyembuhan bagi pasien pasca stroke dimana 

penekanan pada sisi kebutuhan perilaku manusia yang 

menginkan tempat penyembuhan dengan suasana rileks dan 

aman sehingga citra bangunan disesuaikan dengan perilaku 

dan kebutuhan pengguna pusat rehabilitasi pasca stroke.  

Arsitektur perilaku adalah suatu konsep yang 

menyertakan pertimbangan – pertimbanagn perilaku pengguna 

dalam perancanganya,yaitu terjadi keterkaitan antara perilaku 

pengguna dengan desain fisik (lingkungan fisik).  

Perilaku manusia yang dipahami sebagai pembentuk 

arsitektur tapi juga arsitektur dapat membentuk perilaku 

manusia.13 Seperti yang telah dikemukakan oleh Winston 

Churchill (1943) dalam Laurens (2004) “We shape our 

buildings; then they shape us”. 

                                                 

 13 Laurens, Joyce Marcella. 205, Arsitektur dan Perilaku Manusia. Pt. 

Grasindo: Jakarta  
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Manusia membangun bangunan demi pemenuhan 

kebutuhannya sendiri, kemudian bangunan itu membentuk 

perilaku manusia yang hidup dalam bangunan tersebut. 

Bangunan yang didesain oleh manusia yang pada awalnya 

dibangun untuk pemenuhan kebutuhan manusia tersebut 

mempengaruhi cara manusia itu dalam menjalani kehidupan 

sosial dan nilai-nilai yang ada dalam hidup. Hal ini menyangkut 

kestabilan antara arsitektur dan sosial dimana keduanya hidup 

berdampingan dalam keselarasan lingkungan. 

Menurut Gibson (Lang), perilaku manusia dalam hubungannya 

terhadap suatu setting fisik berlangsung dan konsisten sesuai waktu dan 

situasi. Karenanya pola perilaku yang khas untuk setting fisik tersebut 

dapat diidentifikasikan.14 

Prinsip-Prinsip Dalam Tema Arsitektur Perilaku  

Prinsip-prinsip tema arsitektur perilaku yang harus di perhatikan dalam 

penerapan tema arsitektur perilaku menurut Carol Simon Weisten dan 

Thomas G David, antara lain:  

1. Mampu berkomunikasi dengan manusia dan lingkungan  

Rancangan yang harus dapat dipahami oleh pemakainya melalui 

penginderaan ataupun pengimajinasian pengguna bangunan. Bentuk 

yang disajikan dapat dimengerti sepenuhnya oleh pengguna bangunan.  

 

                                                 
14

 Gibson,Ivancevich,Donelly,and Konopaske,Organisasi Perilaku-Struktur Proses 
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Varnille,South Carolina Amerika Serikat . Bangunan ini terdiri 

dari dua lantai. Luas area rumah sakit ini adalah 82.000m2. 

rumah sakit Regional Hampton memiliki beberapa fasilitas yaitu 

: 

a. Ruang Bedah  

b. ICU 

c. Unit Radiologi  

d. Rehab Medik  

e. Farmasi  

f. Laboratorium 

g. Administrasi  

Sistem sirkulasi pada bangunan ini dibagi menjadi dua 

macam yaitu sirkulasi eksternal dan sirkulasi internal. Sirkulasi 

internal didominasi oleh kendaraan roda dua. Area parkir 

dibedakan antara sirkulasi pengunjung rumah sakit,aksess 

menuju unit gawat darurat yang harus dicapai dengan mudah 

serta tidak mengganguu akses lainya dan akses petugas 

medis. Pembagian jalur sirkulasi mempermudah pengguna 

dalam mengakses bangunan. sirkulasi pada RS HRMC dibagi 

menjadi zona-xona sirkulasi bagi pasien,petugas medis dan 

layanan medis.  

Lantai dasar bangunan ini digunakan untuk fasilitas medis 

yaitu ruang bedah,radiologi,gawat darurat,rehab 
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 Desain ruang yang seperti itu menimbulkan persepsi yang 

br\erbeda dari gambaran rumah sakit pada umumnya yang terkesan 

menakutkan bagi sebagian orang. Persepsi rumah sakit yang menakutkan 

dapat diubah menjadi lebih santai dan bersahabat dengan pemilihan 

warna yang natural dan material yang tepat. 

 Selain dengan pendekatan persepsi ruangan pada rumah sakit ini 

didesain sesuai dengan privasi pengguna. Contohnya pada ruang 

ICU,pada ruangan ini tidak semua penggunjung diolehkan masuk karena 

ruang ini bersifat privat,ruangan tersebut merupakan wujud dari teritori 

seseorang yang apabila dilanggar akan menibulkan agresi oleh pasien. 

 

5.1.3 Kemungkinan Implementasi Teori Penekanan Desain 

 Peruntukan serta desain ruang disesuaikan dengan 

kebutuhan dan perilaku masing – masing pengguna 

sehingga ruang yang didesain dapat benar-benar 

memberikan manfaat bagi penggunanya. 

 Menyajikan image bangunan yang dapat diintrepretasikan 

oleh orang awam akan tujuan & fungsi dengan 

memperlihatkan nilai estetika yang mencerminkan pelaku 

dalam bangunan  

 Sirkulasi yang luas berdasarkan aktifitas dan kondisi pasien 

pasca stroke. Ruangan yang luas dapat mempengaruhi 
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psikologi pasien pasien pasca stroke karena ruang yang 

luas memiliki fleksibilitas yang tinggi sehingga pasien pasca 

stroke dapat dengan mudah melakukan kegiatanya dengan 

kondisi fisik yang kurang optimal. 

 Pencahayaan dan penghawaan alami digunakan pada 

setiap ruangan,namun dalam kondisi tertentu sesuai 

dengan kegunaan ruang maka akan digunakan 

penghawaan dan pencahayaan buatan karena setiap ruang 

memiliki fungsi dan sifat yang berbeda  - beda. 

 Ruang terbuka hijau sebagai taman penyembuh diharapkan 

dapat mereduksi stress yang dialami pasien pasca stroke. 

Mereka cenderung emosional dan mudah stress akibat 

kondisi yang dihadapinya. Dengan adanya taman 

penyembuh ini diharapkan  dapat memberikan suasana 

tenang serta rileks bagi pasien pasca stroke. 

 Pemilihan warna dipilih warna natural sehingga 

menimbulkan suasana hangat. Begitu juga dipilih material 

yang terkesan ringan sehingga suasana ruangan lebih 

bersahabat. 

 Ruang dalam juga didesain sesuai dengan kebutuhan akan 

privasi dengan begitu pasien akan merasa nyaman dan 

memiliki privasi yang terjamin. 
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5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan / Fokus Kajian 

Permasalahan dominan yang diangkat yaitu “Implementasi 

Healing Environtment pada Penataan Ruang Dalam & Ruang Luar ”. 

5.2.1 Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

A. Healing Environtment 

Healing environtment adalah pengaturan fisik dan 

dukungan budaya yang memelihara fisik,intelektual sosial 

dan kesejahteraan spiritual pasien,keluarga dan staff serta 

membantu mereka untuk mengatasi stress terhadap 

penyakit dan rawat inap (Knecht 2010). 15 

Menurut (Jones & Creedy, 2003) dalam Health and 

Human Behaviour dijelaskan bahwa faktor lingkungan 

memiliki peran penting didalam proses 

penyembuhan.16Karena peran besar itulah lingkungan 

mendapatkan porsi besar dalam suatu desain untuk fasilitas 

kesehatan dan konsep desain tersebut adalah Healing 

Environment. 

Konsep tersebut berkembang dari riset yang dilakukan 

Robert Ulrich yang merupakan seorang direktur pada 

Center for Health Systems & Design, Texas A&M 

                                                 
15

 Knecht, Michael L. 2010. Optimal Healing Environments. Healthy Communities by Design : 

Redlands and Loma Linda, CA. Website: http://proceedings.esri.com/library/userc onf/healthy- 

communities10/pdfs/optimal-healing- environments.pdf. 
16  Jones, Ken and Debra Creedy. 2012. Health and Human Behavior Third Edition. Oxford 

University Press: United Kingdom 
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University, Amerika Serikat. Didalam risetnya tersebut, 

temanya mengenai efek dari user-centered design (desain 

yang menekankan pada kebutuhan penggunanya, yaitu 

pasien pada fasilitas kesehatan). Dalam risetnya itu 

membuktikan bahwa lingkungan tempat sebuah fasilitas 

kesehatan berpengaruh pada kualitas proses 

penyembuhan yang berlangsung didalamnya. 

Prinsip penerapan Healing Environtment adalah : 

1. Desain mampu mendukung pemulihan pasien 

secara fisik maupun psikis 

2. Mempunyai akses dengan alam  

3. Harus ada kegiatan outdoor yang berhubungan 

dengan alam  

4. Desain diarahkan pada penciptaan ruang agar 

kualitas ruang terasa nyaman dan aman serta 

tidak menimbulkan stress bagi pengguna. 

 

B. Healing Garden pada pusat rehabilitasi pasca stroke 

Dalam perancangan pusat rehabilitasi pasca stroke dengan 

penekanan healing environtment,taman menjadi salah satu 

media penyembuhan yang diutamakan. Menurut Kochnitzki 

(2011) ada beberapa jenis taman didalam fasilitas 

kesehatan yaitu contemplative garden,restorative 
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garden,healing garden,enabling garden,dan therapic 

garden. Dalam fungsi fasilitas kesehatan berupa pusat 

rehabilitasi pasca stroke, healing garden dirasa paling tepat 

untuk bangunan ini. Healing garden mengacu pada 

berbagai fitur taman yang memiliki kesamaan dalam 

mendoorng pemulihan stres dan memiliki pengaruh positif 

bagi pasien dan pengunjung.  

5.2.2 Studi Preseden 

RS. Prof.Dr.R.Soeharso (Surakarta) 

Konsep dari RS.Prof.dr.R.Soeharso ini adalah sebagai garden 

hospital dimana taman menjadi elemen yang ditonjolkan pada rumah sakt 

ini. Banyak lahan hijau yang ada didalam rumah sakit ini. Lahan hijau 

disini digunakan sebagai bagian terapi pasien. Berikut ini adalah taman – 

taman yang ada didalam RS.dr.Soeharso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taman 1 

Taman 3 

Taman 2 

Gambar 5. 7 RS.Dr.Soeharso 

Sumber : google map 2017 
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 Zona Taman 1 

Berada diantara instalasi gizi dan instalasi 

sanitasi,yang mana taman ini 

dikembangkan untuk penghijauan pohon 

hijau dengan ketinggian sedang 

(filicium,dll),tanaman bunga atau pohon 

yang berbunga seperti semboja dll. 

Tersedia seating group dan jalan setapak 

dengan tekstur bebatuan. 

 Zona Taman 2  

Berada di bagian timur rumah sakit,taman 

ini berfungsi sebagai taman terapi medik 

atau rehabilitation garden. 

 Zona Taman 3  

Difungsikan sebagai taman penghijuan 

pohon – pohon besar yang berfungsi 

sebagai peneduh dan daerah resapan 

Taman yang berfungsi sebagai rehabilitation garden 

ini berfungsi untuk meningkatkan fungsi tubuh pasien.  
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5.2.3 Kemungkinan Implementasi Teori Permasalahan Dominan 

Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan dominan yang 

diangkat yaitu “Implementasi Healing Environtment pada Penataan 

Ruang Luar & Ruang Dalam” pada projek Pusat Rehabilitasi Pasca 

Stroke  ini adalah : 

 Pola sirkulasi linier bercabang pada area koridor ruang 

perawatan agar memudahkan pasien untuk menentukan 

ruang yang akan dituju serta memudahkan mereka untuk 

bergerak didalam pusat rehabilitasi pasca stroke tanpa 

takut tersesat  

 Ruang – ruang interior pada bangunan mengadopsi 

konsep alam dan indra sebagai ciri tema healing 

environtment dimana sebuah ruang dapat 

dirasakan,dilihat,diraba dan didengar dengan baik 

sehingga menimbulkan perasaan nyaman. 

 Pemakaian material – material dominan kayu pada ruang 

– ruang interior 

 Mengolah ruang terbuka hijau sebagai healing garden 

sebagai aspek penyembuhan bagi pasien pasca stroke   

 Ruang rawat inap serta ruang terapi  orientasinya 

menghadap taman sehingga pasien tidak merasakan 

stress didalam ruangan  



 
 

224 
 

 Permainan komposisi warna pada dinding diperlukan 

untuk mengurangi kemonotonan dalam ruang 

terapi.Permainan komposisi warna ini dapat dilakukan 

dengan memberikan warna aksen yang berbeda 

namuntidak terlalu kontras pada salah satu dindingnya 

sehingga ruangan tidakberkesan monoton.


