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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1 Kajian Teori Penekanan Desain  

Penekanan desain yang digunakan pada Museum Kreasi Modelkit dan 

Action Figure ini adalah arsitektur dekonstruksi yang merupakan salah satu 

jenis arsitektur post-modern.  Menurut Derrida dalam bukunya, dekonstruksi 

diterjemahkan sebagai suatu upaya atau metode kritis yang membongkar 

seluruh elemen dan konteksnya dan dibangun kembali untuk mengekspose 

kekuatan karakteristiknya melalui dekomposisi, fragmentasi, deformasi, 

kesenjangan, kontradiksi dan kemungkinan-kemungkinan yang lain.   

5.1.1 Uraian Interpretasi & Elaborasi Teori Penekanan Desain 

Menurut Derrida dalam bukunya, secara substantif, metafora 

dekonstruktif yang dilandasi oleh konsep filosofi-anti ini mempunyai 

ekspresi-ekspresi diantara pemahanam rasional dan irasional. 

Dekonstruksi membawa bentuk-bentuk geometri yang cenderung 

berbentuk “aneh”. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan 

penerimaan keabsolutan terhadap keaslian bentuk-bentuk geometri yang 

selama ini dikenal. Dalam hal ini, esensi bentuk bukan menjadi indikator 

utama dalam Arsitektur Dekonstruksi. Indikator utamanya adalah esensi 

makna dan simbol dengan beberapa paradigma konseptual diantaranya: 
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A. Logo Sentris 

Konsep arsitektur yang merupakan gabungan antara pemahaman 

arsitektural dan pemahaman filosofis. Dari pemahaman filosofis 

arsitektur mengalami proses artikulasi metafisik secara multivalensi. 

B. Anti Sintesis 

Mengandung konsep penolakan terhadap sementara pandangan 

bahwa arsitektur adalah sintesis. Berpaling dari nilai nilai hakiki yang 

akan menurunkan aturan yang seirama dengan hukum alam yaitu nilai 

intuisi. Hal ini dikarenakan nilai intuisi lebih mewadahi otoritas dalam 

proses visualisasi. 

C. Anti Fungsional 

Dekonstruksi mendasarkan faham bahwa antara bentuk (form) dan 

Fungsi (function) bukan merupakan hubungan yang dependent 

melainkan independent. Hubungan yanag bersifat independent antara 

formdan function memberi peluang bagi penggunaan metode kreatif 

seperti superposisi, fragmentasi, dan kombinasi yang berdasar pada 

prinsip-prinsip matematis. 

D. Anti Order 

Order akan mengasilkan ekspresi keutuhan dan kestabilan. Order 

dalam arsitektur yang berakar pada arsitektur klasik seperti unity, 

balance, & Harmony  akan memberikan kecenderungan pada 

pembentukan space yang figuratif. 
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Menurut Derrida dalam bukunya dekonstruksi terbagi menjadi 4 aliran 

yang masing masing memiliki ciri khas tersendiri antara lain: 

A. Fragmentation and Discontinuty 

Aliran ini dianut oleh Frank Gehry, aliran ini memiliki paham untuk 

memecahkan keseluruhan bentukan menjadi berbagai bagian pecahan 

dan menjajarkan pecahanpecahan tadi dengan filsafat seni. Bentuk 

bentuk tersebut di olah dan di susun menjadi satu komposisi yang dapat 

di nikmati olehorang banyak. 

B. Neo Contrusctivist yang dipelolpori Rem Koolhas dan OMA 

Inversional rotasi dari potongan-potongan besar menjadi 

dekomposisi perspektif yang distorsinya colourful. Atau pula 

sebagaimana dapat dilihat pada Parc de La Villette, Tschumi yang 

mana dapat terlihat permainan sirkulasi, grid, strip, dan confetti.  Dalam 

Neo constructivist, Zaha Hadid juga terkenal dengan flying beam dan 

cocktail stick, dan proyek lain yang membuat dekonstruksi jadi begitu 

indah, dislocated – mengutip kata-katanya dan Leonidov – biasa 

disebut anti gravitational. Neo constructivist ini terkenal optimis dan 

realistic sehubungan dengan mass culture. 

C. Folies, Bernard Tschumi 

Persilangan antara late constructivist Chernikov, estetik dari 

Kandinsky dan dekonstruksi Perancis ( Foucault dan Derrida ). Mereka 

ini terkenal dan diperhitungkan sebagai titik pergerakan kemajuan 

constructivist, akan tetapi ide dan bentuk yang sama disintesis dan 
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diambil sebagai titik ekstrim oleh Daniel Libeskind. Ia telah menyerap 

‘paham‘ dari beberapa sumber antara lain : fragmentation milik Gehry ; 

flying beams dan cocktail milik Koolhas ; representasi hermetic milik 

Eisenman. Kemudian kesemuanya itu dikombinasikan dengan suatu 

bentuk dan bahasa yang lain, yang mana keduanya sangat bersifat 

personal dan anti architectural. 

D. Positive Nihilism, Peter Eisenman 

Representasi merupakan tujuan akhir dari arsitektur. Adalah benar 

adanya bahwa Eisenman telah pasti dengan kehilangan pusat, 

perbedaan yang tidak dapat dipisahkan dengan modernism, massa 

yang uprooted, akhir dari identitas etnik akan tetapi tema ini selalu 

menomor duakan figure retorisnya dan disublimasi menjadi satu set 

perubahan : catachresis, arabesque, grotesques atau pada masa 

lampau disebut : scaling, self similarity, dan transformation.  Hampir 

seluruh bagian arsitekturnya bersifat sangat abstrak. 

Beberapa prinsip arsitektur dekonstruksi adalah 

1. Bentuk asematik, kontradiksi antar elemen bangunan, ada irama. 

2. Fragmented, tidak jelas bentuknya dalam artian bentuk yang abstrak 

dan tidak beraturan tetapi menjadi satu komposisi. 

3. Tidak ada keterikatan antara bentuk dan ruang yang ada di dalamnya. 

4. Dekomposisi, pemusatan ulang 

5. Pengutamaan indera penglihatan dalam arsitektur harus diakhiri, 

potensi lain harus dimanfaatkan pula secara seimbang 
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6. Arsitektur tidak lagi identik dengan produk bangunan. Arsitektur 

terkandung dalam ide, gambar, model, dan fisik bangunan dengan 

jangkauan dan aksentuasi yang berbeda. Prioritas yang diberikan pada 

ide, gambar, model, ke bangunan harus setara karena ide, gambar, dan 

model tidak hanya berfungsi sebagai simulasi atau representasi 

gedung, tetapi bisa menjadi produk atau tujuan akhir arsitektur. 

Jadi arsitektur dekonstruksi merupakan suatu pendekatan desain 

bangunan yang merupakan usaha-usaha percobaan untuk melihat 

arsitektur dari sisi yang lain dan suatu cara untuk menghadapi kejenuhan 

yang ada pada  arsitektur modern. 

5.1.2 Studi Preseden 

A. MAXXI Museum 

Bangunan  yang didesain oleh Zaha Hadid Architects ini berlokasi di 

Italia, Roma.  Bangunan ini memiliki kontruksi paling unik bagi 

lingkungan sekitarnya. 

 

Gambar 5.1. Eksterior Bangunan 
Sumber: https://www.archdaily.com/43822/maxxi-museum-zaha-

hadid-architects 
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Menurut si arsitek, museum bukanlah objek container, melainkan 

sebuah pusat seni, dimana arus dan jalur saling tumpang tindih dan 

terhubung dalam rangka untuk menciptakan ruang yang dinamis dan 

interaktif.  Meskipun program jelas dan terorganisir dalam renca, 

fleksibilitas bangunan adalah tujuan utama dari projek ini.  Kontuinitas 

ruang membuatnya menjadi tempat yang cocok untuk setiap jenis 

pameran bergerak dan temporer, tanpa divisi dinding berlebihan atau 

interupsi.  Balok, tangga dan sistem pencahayaan linear memandu 

pengunjung melalui jalan interior, yang berakhir di ruang besar pada 

tingkat ketiga. Dari sini, jendela besar menawarkan pemandangan 

kembali ke kota, meskipun terhalang oleh inti besar. 

 

Gambar 5.2. Interior Bangunan 
Sumber: https://www.archdaily.com/43822/maxxi-museum-zaha-

hadid-architects 
 

5.1.3 Kemungkinan Penerapan Teori Desain 

Teori tema desain yang akan digunakan dalam arsitektur dekonstruksi 

terletak di desain interior, karena pada prinsipnya merupakan upaya 
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pemecahan masalah kehidupan yang berkaitan dengan ruang bagian 

dalam dari sebuah bangunan dengan penerapan superimposisi.  

Superimposisi secara tidak langsung merupakan cara untuk 

menyampaikan pesan dengan cara tertentu dengan tidak langsung. 

Penerapannya pada desain interior dengan superimposisi dapat 

diaplikasikan pada pembentukan pola elemen interior yakni dinding, lantai, 

dan plafond yang kemudian dapat digabungkan dengan pembentukan 

pola penataan furniture sehingga keseluruhan ruang membentuk 

kesatuan.  Berikut penjelasannya: 

a. Elemen Pembentuk Ruang 

• Kriteria 

Lantai harus mampu menyangga aktivitas interior dan fasilitas 

terstruktur, sehingga mampu memikul beban dengan aman.  Dinding 

harus mampu mengendalikan masuk udara panas, kelembaban dan 

suara ,serta tahan terhadap cuaca.  Plafon harus mampu 

menyediakan perlindungan fisik maupun psikologis untuk semua 

yang ada di bawah.  

• Desain Lantai 

Penggunaan desain warna memberi desain suasana yang dinamis 

dengan membentuk orientasi ruangan dan memperjelas bentuk 

konsep.  Pada ilustrasi di Gambar 5.2. dengan warna putih dapat 

memperjelas konsep dengan suasana yang dinamis, yang dipadu 
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dengan warna hitam pada tangga, dan plafond yang memperkuat 

pembentukan orientasi ruang. 

• Desain Dinding 

Secara umum dinding fungsinya untuk memisahkan ruang, tetapi 

dalam museum sangat berperan penting dalam mempertegas 

suasana dalam ruang pamer dengan pola dan warnya.  Dengan 

desain dinding yang dinamus, dapat menyembunyikan kolom 

sekaligus memperkuat pembentukan orientasi ruang. 

 

Gambar 5.3. Desain Dinding Dekonstruksi 
Sumber: https://www.archdaily.com/43822/maxxi-museum-zaha-

hadid-architects 
 

• Desain Plafon 

Dengan ilustrasi Gambar 5.3. permainan elevasi pada plafon dapat 

mempetegas konsep superimposisi juga menambah nilai estetis dan 

menghilangkan kesan monoton serta membuat ruangan menjadi 

aktif.  Plafon yang tinggi akan memberi kesa lapang dan lega. 
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5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Museum Kreasi Modelkit dan Action Figure termasuk dalam museum 

khusus yang 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. 

5.2.1 Uraian Interpretasi & Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

Untuk membuat ketertarikan untuk mengunjungi sebuah museum, 

diciptakan sebuah sirkulasi interior yang menarik yang dimana menyajikan 

secara alur sejarah koleksi museum kreasi modelkit dan action figure ini, 

sehingga membuat pengunjung menjadi penasaran dan keinginan tahu 

yang lebih tentang dunia modelkit dan action figure.  Empat pendekatan 

untuk konsep alur penyajian yang digunakan dalam mengarahkan isi 

pameran, yaitu: 

A. Pendekatan Kronologi, lmenekankan 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. 
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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 bergerak 

secara linear, misalnya menurut kurun waktu, tetapi pameran tetap 

disajikan secara tematik. Dalam hal ini pengunjung dapat secara bebas 

menentukan tema pameran yang diinginkan. Penyajian secara linear 

ditempatkan dalam satu kelompok yang alurnya tidak terlalu panjang. 

5.2.2 Studi Preseden 

A. Singapore Toys, Game & Comic Convention (STGCC) 2015 

Penggunaan diorama pada display koleksi untuk menceritakan 

sebuah cerita dari karakter modelkit dan action figure.  Dengan tidak 

adanya konsep superimposisi dengan pembentukan elemen ruang 

yang menyatu, suasana yang ditampilkan tidak secara keselurahan 

pada Gambar 5.4. ini. 

 
 

Gambar 5.4. Contoh Studi Preseden I 
Sumber: http://comeseetoys.blogspot.co.id/2016/06/gunpla-expo-

2016-singapore.html 
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B. Museum Lilin Madame Tussaud 

Penggunaan LCD interaktif yang menjelaskan informasi sebuah 

karakter yang terdapat dalam museum tersebut.  Dengan permainan 

pembentuk elemen ruang yang tepat, maka perabot – perabot pada 

ruang tersebut akan menjadi kesatuan dan memperkuat orientasi 

ruang pameran. 

 

Gambar 5.5. Contoh Studi Preseden II 
Sumber: https://www.haibunda.com/aktivitas/d-3735473/ajak-anak-

liburan-ke-thailand-5-museum-ini-layak-dikunjungi 
 

C. Gundam Expo Singapore 2015 

Penyajian display yang dibuat urut sesuai alur timeline dengan lampu 

yang dekoratif beserta dindinng yang mempertegas suasana. 

 

Gambar 5.6. Contoh Studi Preseden III 
Sumber: http://comeseetoys.blogspot.co.id/2016/06/gunpla-expo-

2016-singapore.html 
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5.2.3 Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Berdasarkan hasil studi diatas, keterkaitan arsitektur dekonstruksi 

dengan fokus kajian ruang pameran modelkit dan action figure, adalah 

bagaimana dengan konsep superimposisi dapat memperjelas suasana 

dan cerita yang akan disampaikan dari penataan koleksi terhadap 

pengunjung.  Berikut adalah beberapa hal yang mungkin diterapkan di 

dalam desain Museum Kreasi Modelkit dan Action Figure sebagai berikut: 

A. Menggunakan pendekatan kronologi berdasarkan periode 

pembentukan atau sebuah cerita dari karakter modelkit dan action 

figure yang masing – masing memiliki ceritanya tersendiri. 

B. Penggunaan konsep superimposisi dalam penyatuan elemen bentuk 

ruang sehingga dapat memperjelas dan memperkuat suasana dan 

cerita yang ada pada ruang pameran museum.   

C. Tiap ruang pameran dilengkapi dengan beberapa perabot yang 

membantu jalannya operasional museum, yang disesuaikan dengan 

elemen pembentukan ruang ,sehingga orientasi ruang yang dibentuk 

dapat lebih dipetegas.  Berikut contoh perabot dalam ruang pameran, 

yaitu adanya lampu dekoratif dan LCD interaktif yang dapat 

menyampaikan informasi kepada pengunjung secara jelas. 

 

 

 

 


