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KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian Teori Penekanan Desain 

a. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Penekanan Desain 

Penekanan Desain : Arsitektur Postmodern 

Pada dasarnya, setiap desain baru yang muncul berdasarkan akibat, 

perkembangan, penyangkalan maupun penolakan dari desain yang sudah ada. 

Munculnya desain-desain itu sering kali merupakan terobosan baru seorang 

arsitek yang mencoba 'jalur lain' yang merupakan jawaban atas keinginan 

untuk merealisasikan impian kreativitasnya. 1 

Menurut Robert Venturi, Postmodern adalah konsep teoritis arsitektur yang 

punya beberapa karakter. Lebih mengutamakan gaya hibrida (daripada murni), 

komposisi paduan (daripada bersih), abstorsif (daripada utuh), ambigu 

(daripada tunggal), inkonsisten (daripada konsisten), kode ekuivalen (daripada 

monovokal). Paham terkenal Mies van der Rohe "Less is more" dari pergerakan 

modernism yang fungsional berubah menjadi "Less is a bore" (pemikiran 

Venturi). 2 

Prinsip Dasar Postmodern3 

• Kontekstualisme: ada pengakuan gaya arsitektur bangunan selalu merupakan 

bagian fragmental dari gaya arsitektur yang lebih luas . 

1 Venturi, Robert. 1977. Complexity and Contradiction in Architecture. London. The architectural press 
" 2 Venturi, Loc. Cit. 

3 Jencks, Charles. A. 1984. The Language of Postmodern Architecture. New york. Rizzoli 
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• Allusionisme: keyakinan bahwa arsitektur selalu merupakan tanggapan 

terhadap budaya. 

• Ornamental: pengakuan bahwa bangunan merupakan media pengungkapan 

makna arsitektur. 

• Pluralistik: berasal dari beragam pandangan sehingga menimbulkan variasi. 

• Komunikatif: karya arsitektur merupakan alat komunikasi antara masyarakat 

dulu, sekarang, dan masa datang. Arsitektur diharapkan dapat menghasilkan 

karya yang dapat ditangkap pesannya. 

• Tempat dan sejarah: bangunan postmodern berakar pada tempat dan sejarah. 

Ciri-Ciri Postmodern4 

• Mengandung unsur komunikatif, bersifat lokal/populer. 

• Membangkitkan kenangan historis masa lalu. 

• Berkonteks urban. 

" • Penerapan ornamentasi. 

CD Representasional: punya kelebihan dalam mengaktualisasikan dan 

memvisualisasikan bangunan tersebut sehingga mempunyai nilai tambah, 

fungsi, dan ekspresi. 

• Metaforik (dapat berarti bentuk lain) . 

• Aspirasi umum. 

e Plural. e Kontekstual dengan lingkungan. 

• Eklektik. • Kontemporer. 

• Dout> e cooing. 
r , 

0' 

4 Jencks, Charles. A. 1984. The Language of Postmodern Architecture. New york. Rizzoli 
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6 Aliran Postmodern Menurut Charles Jencks 

• Historicism: Pemakaian elemen-elemen kfasik (misalnya 

Ionic, Doric, dan Corinthian) pad a bangunan, yang 

digabungkan dengan pofa-pofa modern. Contoh: Aero 

Saarinen, Philip Johnson, Robert Venturi, Kisho 

Kurokawa, Kiyonori Kikutake. 

• Straight Revivalism: pembangkitan kembali langgam 

neo-klasik ke dalam bangunan yang bersifat monumental 

dengan irama komposisi yang beruJang dan simetris. 

Contoh: Aldo Rossi , Monta Mozuna, Ricaldo Boftn, Mario 

Botta. 

• Neo-Vernacularism: menghidupkan kembali suasana 

atau efemen tradisional dengan membuat bentuk dan 

pola-pola bangunan lokaf. Contoh: Darbourne & Darke, 

Joseph Esherick, Aldo van Eyck. Gambar 5.3 Zwolle 
Building (Belanda) 

• Contextualism (Urbanist + Ad Hoc): memperhatikan lingkungan dalam 

penempatan bangunan sehingga didapatkan komposisi lingkungan yang serasi. 

Aliran ini sering juga disebut dengan Urbanism. Contoh: Lucien Kroll, Leon 

Krier, James Stirling . 

Gambar 5.4 La Villette Typology 

5 Jencks, Charles. A. 1984. The Language of Postmodern Architecture. New york. Rizzoli. Him 67 
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• Metaphor & Metaphisical: mengekspresikan secara 

eksplisit dan implisit ungkapan metafora dan metafisika 

(spiritual) ke dalam bentuk bangunan. Contoh: Stanley 

Tigerman, Antonio Gaudi, Mimoru Takeyama. 

• Post-Modern Space: memperlihatkan pembentukan 

ruang dengan mengkomposisikan komponen 

bangunan itu sendiri. 

Contoh: Peter Eisenman, Robert Stern, Charles 

Moore, Kohn, Peder.son-Fox. 

b. Studi Preseden 

Gambar 5.5 TWA 
Terminal 

.:. Walt Disney World Resort berlokasi di Orlando, Florida. Merupakan sebuah 

resort rekreasi terbesar dan yang paling sering dikunjungi di dunia. Memiliki 

luas 30.080 acre (121,7 km2
). Terdapat Magic Kingdom themepark, Epcot, 

Disney's Hollywood Studios, Disney's Animal Kingdom themepark, dU. 6 

Terdapat dua hotel (Walt Disney World Dolphin dan Walt Disney World Swan), 

berlokasi di Danau Buena Vista didesain oleh Michael Graves, yang menjadi 

bag ian dari koleksi terkenal Disney 'arsitektur entertainment'. Gaya yang 

colorful menjadi pilihan untuk themepark resort ceria ini. 7 Desain dan patung 

yang lucu menjadi keunggulan desainnya, terdapat karakter lumba-Iumba dan 

angsa pad a rancangannya. Unsur penting pada kedua hotel ini adalah 

integrasi terhadap air. Ada dua air mancur utama pada eksterior dan interior 

______ -'-'.a.teL..J3agia[Ldalam-dar-l-Iuar:-.l:i Qtel-GliGlesa~A-l;;I Atl;;lk-!3afa-t-amtJ-eiari-segaia-tlsia'-, -----

aspek terpenting ketika mempertimbangkan banyak anak-anak yang 

________ 6 http ://en~wikipedia~org/wikitWaICDisneLWorla=Resort 
7 Jencks, Charles. A. 1984. The Language of Postmodern Architecture. New york. Rizzoli. Him 165 
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mengunjungi tempat ini. Walaupun tidak pernah digunakan untuk suatu cerita 

Disney, hotel ini menciptakan lingkungan yang playful dalam landskap detail. 

Graves menggunakan gaya postmodernnya dengan unsur penuh keagungan 

untuk menciptakan tempat ajaib, sebuah resort dimana imajinasi anak dan 

orang dewasa menjadi liar. 8 

Bentuk bangunan seperti bola dengan 

permukaan luar yang kasar. Termasuk 

aliran postmodern metaphor karena 

menggunakan bentuk seperti 'bola 

dunia'. 

Bangunan ini postmodern dengan mengaplikasikan 

langgam klasik dan modern. Hal ini dapat dilihat 

dari atapnya (klasik) . Bangunan ini termasuk aliran 

postmodern historicism. 

Gambar 5.9 The Sorcerer's Hat, ikon 
Disney's Hollywood 

Bangunan ini mengaplikasikan bentuk 

topi secara eksplisit (langsung). 

Termasuk aliran postmodern 

metaphor. 

8 http://www.archdaily.com/64270!ad-classics-walt-disney-world-swan-and-dolphin-resort-michael
graves! 
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Gambar 5.11 Walt Disney World Swan 
and Dolphin Hotel 

Fasad bangunan dengan ornament-ornament seperti patung kerang dan ikan. Termasuk aliran 

postmodern metaphor karena memperlihatkan unsur pentingnya yaitu integrasi terhadap air. 

c. Kemungkinan Penerapan Teori Penekanan Desain 

• Pengaplikasian arsitektur postmodern dengan desain yang atraktif, menarik 

(dengan ornament-ornament) dan tidak berkesan membosankan. 

• Dari 6 aliran postmodern menurut Charles Jenck maka dipilih aliran 

postmodern metaphor. Karena aliran postmodern tersebut dapat 

mengaplikasikan bentuk eksterior bangunan secara eksplisit dan implisit, yang 

dapat diterima oleh anak-anak secara visual dengan mudah dan berkesan 

atraktif. Sentuk metaphor dapat diaplikasikan dengan ornament yang 

mencerminkan dunia anak. Contoh bangunan dapat dilihat pad a studi 

preseden Walt Disney World Resort. 

• Penggunaan struktur dan material yang tepat untuk bangunan postmodern. 

• Memperhatikan hubungan antara ruang dalam dan ruang luar. Menjadikan 

tapak lebih baik dan tidak menambah kerusakan. 
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5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

a. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

Permasa/ahan Dominan: Menciptakan Bangunan yang Menyatu dengan 

Permainan 

+!+ Menciptakan Bangunan yang Menvatu dengan Permainan 

Museum anak ini ditujukan dengan sasaran utama adalah anak-anak. 

Sehingga desain bangunan dan interior diharapkan dapat diterima dan disukai 

oleh anak-anak. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan bangunan yang 

mengandung unsur permainan atau hiburan dalam bangunan (interior). Juga 

perlu memperhatikan penggunaan material yang aman untuk anak dan 

menciptakan bangunan yang ergonomis. 

Anak-anak selalu menyukai hal baru. Dunia mereka seperti novel petualangan 

yang mereka jalani secara natural. Semua ini membawa mereka pad a 

pengetahuan baru dan sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental mereka. 

Anak-anak selalu mengamati, mencoba sendiri, menganalisis apa yang terjadi , 

bereksperimen, dan mencoba kembali. 9 

Masa anak-anak sendiri dibagi menjadi 2 periode yang berbeda, yaitu awal dan 

akhir masa anak-anak. 10 

Awal Masa Anak·Anak (Early Childhood)11 

Periode ini berlangsung dari usia dua sampai enam tahun. Masa ini merupakan 

masa yang ideal untuk mempelajari ketrampilan tertentu. Kegiatan atau 

permainan yang bisa dilakukan seperti memainkan miniatur, bermain di play 

9 Dudek, Mark. Children 's Spaces. Oxford: Architectural Press (eBook: 2005-09-30 I ISBN I ASIN: 
0750654260 lEAN: 97807506542651 format: pdf) 
10 Hurlock, Elizabeth B. 1994. Psikologi Perkembangan. Erlangga: Jakarta. Him 108 . 
11 Hurlock, Loc. Cit. 
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area indoor (melompat, memanjat, meluncur), membuat kreasi (menggunting, 

membentuk tanah liat), menggambar, mewarnai, dll. 

Akhir Masa Anak-Anak (Late Childhood)12 

Periode ini berlangsung dari usia enam sampai tiga belas (perempuan) atau 

em pat bel as tahun (Iaki-Iaki). Masa ini merupakan masa yang ideal untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan seringkali disebut usia bermain, 

karena luasnya minat dan kegiatan bermain. Kegiatan atau permainan yang 

bisa dilakukan seperti menulis cerita, menggambar, melukis, membentuk tanah 

Ii at, mewarnai, bersepeda, menjelajah, menonton, dll. 

Bangunan yang menyatu dengan permainan dapat diciptakan dengan 

memunculkan kesan keceriaan eksterior dan interior bangunan. Hal ini dapat 

dicapai dengan penggunaan warna, material, perabot, pencahayaan, desain 

interior, dll. 

Warna 

Warna-warna cerah menunjukkan tendensi emosional yang tinggi. Contoh 

penggunaan warna merah pada sebuah obyek arsitektur akan merangsang 

mata untuk lebih memperhatikan bentuknya, ketimbang warna hijau atau biru. 

Warna merah sering disebut exciting color (menggairahkan), dan warna biru 

disebut cool color (menenangkan).13 

Warna merah memiliki efek emosional yang tajam dibandingkan dengan warna 

lainnya. Penggunaan warna biru dan hitam yang berulang-ulang 

mengidikasikan kontrol pribadi dan penahanan emosi. Warna panas/hangat 

12 Hurlock, Elizabeth B. 1994. Psikologi Perkembangan. Erlangga: Jakarta. Him 146. 
__ 13 Halim, Deddy, Ph. D :~05. Psikologi Arsitektur. PT, Gramedia Widiasar§D~Lndonesia : Jakart~ 

Him 109 
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• Glassboard/white board: white board yang umum 

digunakan adalah memakai material melaminto, tetapi 

sekarang sudah banyak yang beralih memakai kaca 

pol os dilapisi sticker putih susu atau sticker sandblast, 

menjadi lebih modern dan mudah dalam menghapus 

tulisan serta tidak membekas. 18 

• Cat tembok ramah lingkungan dan aman bagi anak 

(non toxic), yaitu cat berbahan dasar air (water based 

paint) yang bahan catnya memiliki kandungan vac 

rendah (volatile organic compound). 

Perabot 

~r-' ~ 
Gambar 5.14 Wallpaper 

pada The New Children's 
Museum di San Diego 

Sumber: 
http://www.travelmuse.co 
m/articles/san-diego/new

childrens-museum 

Karena sasaran utamanya adalah anak-anak, maka harus memperhatikan 

antropometri anak (sesuai dengan proporsi dan dimensi tubuh anak), 

keamanan anak (ergonomis), dapat juga menggunakan perabot multifungsional 

(merangsang anak bermain) . Sehingga kemudian mempengaruhi ukuran 

perabot dan ruang seperti ketinggian meja, tempat dud uk, tinggi anak tangga, 

tinggi dudukan kloset, dll .19 

'---!;:S;;:;;h;;;i:5;:;. 1 5 Pe rabot anak 
. Sumber: 

http://goodisenough.com/furniture/give
cozy-and-safe-space-your-children-with-

appropriate-furniture.html 

18 sinarsuryaart, Loc. Cit. 

Gambar 5.16 Toilet anak 
Sumber: 

http://www.kidsbabydesign.com/c 
ategory/bath-time/page/2/ 

19 Halim, Deddy, Ph. D. 2005. Psikologi Arsitektur. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta. 
Him 187 
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Gambar 5.17 Perabot untuk anak (usia 3-7 
tahun) dengan penggunaan warna yang 

cerah, awet, dan desain yang kreatif. 
Sumber: http://inhabitat.com/pkolinos-klick

puzzle-chairl 

Gambar 5.19 Painting table 
Sumber: 

http://www.psc.uiuc.edu/ther 
apy2.htm 

Gambar 5.18 Perabot anak ergonomis 
dengan sudut yang tumpul untuk 

keamanan anak. 
Sumber: 

http://www.furniturefashion.com/2008/11/ 
24/otto_childrens_play-table_and_chairs 

_from_bloom.html 

Gambar 5.20 Railing tangga 
untuk anak 

Sumber: 
http://www.safebeginnings.c 
om/webcomponents/catalogl 

images/1225-D .jpg 

Gambar 5.21 Perabot anak multifungsional, didesain untuk merangsang imajinasi 
anak, memperkuat koordinasi, dan menciptakan ruang mereka sendiri. 

Sumber: http://www. multicircles. c~m/in~ex_e!:! .htm_ 
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Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan merupakan aspek yang sangat penting dalam desain, 

merupakan hal mendasar yang menentukan penampilan keseluruhan dan 

kesan pSikologis dari sebuah ruangan dan suasananya. 

Tabel 5.1 Hubungan antara Warna Cahaya dengan Suasana Hati (Mood) 
Sumber: Prafulla C. Sorcar. 1987. Architectural Lighting for Commercial Interiors. HIm 175 

Warna Kesan yang Diciptakan Warna Kesan yang Diciptakan 
Cahaya Caha a 

Merah Hangat dan nyaman Hijau Hening dan ketenangan 

Menggairahkan Menyejukkan dan damai 

Merangsang Natural (alami) 

Panas dan bahaya Sejuk dan tenang 

Emas Agung dan mewah Putih Suci dan bersih 

Menggembirakan dan Monoton 

gemerlapan Membosankan 

Ornamental Menyilaukan 

Orange Sosial, gembira, berkilauan Ungu Ketenangan, kesunyian 

Hangat dan menggairahkan Kekhidmatan 

Tidak nyaman dan merusak Elegan 

Biru Hening dan ketenangan Kuning Menggembirakan 

Menyejukkan dan damai Coklat Tidak bahagia, kesedihan 

Sejuk, lembut, dan tenang Warna tanah 

Kesedihan Netral 

Gambar 5.22 Pencahayaan 
Disneyland pada malam hari 

Sumber: 
http://i.ytimg.com/vi/mjlvYFF 1 fwO 

IO.jpg 

Gambar 5.23 Wall lighting system 
pada the Nordijllands Kunstmuseum, 

Aalborg, Denmark 

5.24 Wall 
lighting ceiling baffels 

pada the Louvre, Paris 
Sumber: ebook Light for Art's Sake 
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Desain Interior 

Menciptakan desain interior yang menarik untuk anak, dengan memunculkan 

suasana atau kesan tertentu, atau terdapat hiburan dalam bangunan. Contoh 

interior, ornament, sirkulasi yang menarik untuk anak-anak. 

Gambar 5.25 Sirkulasi di Children's 
Museum 

Sumber: http://swamplot.com/tag/77096/ 

Gambar 5.26 Indianapolis 
Children's Museum 

Sumber: 
http://www.math.iupui.edu/-indy 

asa/jsm/photo.html 

Gambar 5.27 The San Antonio 
Children's Museum 

Sumber: 

Gambar 5.28 Sirkulasi berupa terowongan 
di Brooklyn Children's Museum 

Sumber: 
http://www.nydailynews.com/nLlocal/brookl 

yn/2008/09/17/2008-09-
17 _80m_growth_spurt_for_brooklyn_childre 

ns_.html 

, 

~. ~.~~ 
Gambar 5.29 Tangga dan Tempat Luncur 

Sumber: http://dornob.com/inner-child-colorful-home-
has-trap-doors-secret-slidesl 

'i-----------

L 

Gambar 5.30 Sirkulasi yang playable 
- - ~- - --~ - http ://www~sanantoniodispatcrr:-c

om/san-antonio-life/san-antonio-
Sumber: 

http://remodelista.com/posts/childrens-rooms-
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Gambar 5.31 Sliding spaces and 
indoor climbing (tempat meluncur 

dan panjatan indoor) 
Sumber: 

http://mocoloco . com/fresh2/2 009/11 
127/childrens-rooms-indoor

climbing-and-sliding-spaces.php 

Gambar 5.32 Ornament di The San Antonio 
Children's Museum 

Sumber: 
http://wanderingoff.wordpress.com/2010103/1 01 

san-antonio-childrens-museuml 

b. Studi Preseden 

Mengambil studi preseden interior bangunan yang memiliki bentuk unik, 

atraktif, dan disenangi segala usia, khususnya anak-anak . 

• :. Sachin Tendulkar's New Shell House at Dorab Villa20 

Berlokasi di Bandra, Mumbai, didesain oleh 

arsitek Meksiko, Javier Senosiain. Bangunan 

berstruktur cangkang dengan interior bangunan 

yang berkesan plastis/tidak bersudut (untuk 

keamanan penghuni). Interior/perabot yang 
Gambar 5.33 Sachin 

Tendulkar's New Shell House 

menyatu dengan bangunannya. Penggunaan kaca berwa rna-warn i yang 

memasukkan cahaya yang menarik ke dalam bangunan. Timbul kesan 

permainan ruang (interior yang ceria, atraktif). 

Gambar 5.34 Interior Sachin 
Tendulkar's New Shell House 

Gambar 5.35 Interior Sachin 
Tendulkar's New Shell House 

Gambar 5.36 Interior Sachin 
Tendulkar's New Shell House 

20 http://www.echoblogger.com/featured/sachin-tendulkars-shelI-house-dorab-villal 
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Gambar 5.37 Wastafel unik 

c. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

• Mendesain bangunan yang memiliki bentuk unik, atraktif, dan disenangi segala 

usia, khususnya anak-anak. 

• Mendesain bangunan yang 'ramah anak' (ergonomis). Penggunaan material 

ekologis dan aman/tidak membahayakan anak-anak. 

• Keceriaan anak-anak sa at melakukan aktivitas, mengilhami desain bangunan 

dengan keceriaan eksterior-interior. Menggunakan material, pencahayaan, dll 

yang mendukung keceriaan eksterior-interior bangunan. 

• Memperhatikan sirkulasi dan standart kenyamanan ruang khususnya untuk 

anak-anak. 
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