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BAB V 
 

KAJIAN TEORITIK 
 
 
 
 

5.1     Eleborasi Teori 
 

 

5.1.1  Dampak penyalahgunaan narkoba 
 

A. Tidak mampu menjalin interaksi sosial yang baik, kontak mata 

yang kosong, dan gerak-gerik yang tidak tertuju. 

B.Tidak  dapat  merasakan  apa  yang  dirasakan  oleh  orang 

normal 

C. Kurang memiliki hubungan timbal balik sosial dan emosional 

kepada orang lain 

D. Dapat berperilaku bipolar (berubah tak tentu) 
 

 

E. Bersikap tertutup pada orang lain dan lingkungan 
 

 

F. Tidak peka pada suatu kondisi 
 

 
 

5.1.2  Teori perilaku 
 

Kata perilaku menunjukan manusia dalam aksinya, berkaitan 

dengan semua aktivitas manusia secara fisik, berupa interaksi 

manusia dengan sesamanya ataupun dengan lingkungan fisiknya 

(Marcella, 2004). Menurut J.B Watsaon (1878-1958) memandang 

psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku karena 

perilaku mudah diamati. Sebagai objek studi empiris, perilaku 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
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A.  Perilaku  itu  sendiri  kasatmata,  tetapi  penyebab  terjadinya 

perilaku secara langsung mungkin tidak dapat diamati. 

B.  Perilaku mengenai berbagai kegiatan, yaitu perilaku sederhana 

dan stereotrip,seperti binatang bersel satu, perilaku kompleks 

seperti perilaku manusia, seperti reflex tetapi yang melibatkan 

proses mental biologis yang lebih tinggi. 

C. Perilaku bervariasi dengan klasiviasi : kognitif, afektif, dan 

psikomotorik yang menunjukan sifat rasional, emosional dan 

gerakan fisik dalam berperilaku. 

D.  Perilaku biasa didasari dan juga tidak disadari. Perilaku manusia 

yang berbeda-beda dipengarai oleh banyak faktor. Hal ini 

dikarenakan perbedaan lingkungan fisik dan sosial budaya yang 

dimiliki oleh setiap manusia. 

Faktor-faktor mempengaruhi diantaranya adalah: 
 

1. Privasi 
 

Privasi merupakan usaha untuk mengoptimalkan pemenuhan 

kebutuhan manusia, dimana privasi manusia berbeda-beda 

tergantung pada kondisi fisik dan psikologisnya. 

2. Density (kepadatan) dan Crowding (kesesakan) 
 

Density merupakan ukuran matematis dari jumlah orang perunit 

ruang, sedangkan Crowding merupakan psikologi atau 

menunjuk pada pengalaman tekurung pada kondisi fisik dan 

psikologisnya.
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3. Proksemik 
 

merupakan suatu teori dari pengamatan yang megungkapkan 

tentang kondisi ruang yang menyenangkan bagi manusia untuk 

melakukan interaksi sosial. faktor ini nantinya akan menghapus 

masalah bentuk, ukuran dan penempatan perabot yang 

menyenangkan bagi tiap-tiap kegiatan yang dilakukan manusia. 

4. Territoriality 

 
Kecenderungan untuk menyatakan suatu wilayah atau daerah 

sebagai milik seseorang atau sekelompok manusia. Territoriality 

bertujuan untuk mendapatkan privasi dengan pengakuan, 

sehingga daerah tersebut akan dijaga dengan rasa memiliki dan 

tanggung jawab. 

5. Raung Pribadi dan Personalia 
 

Selain wilayah teritori yang menunjuk secara fisik, manusia juga 

memiliki adanya ruang pribadi. Dimensi ruang yang dibutuhkan 

bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan dipengaruhi 

oleh karakteristik individu. 

6. Antoprometrik 
 

Proporsi dimensi tubuh manusia serta karakteristik fisiologinya 

dari kesanggupan relatif terhadap kegiatan manusia yang 

berbeda-beda. Faktor ini terkait dengan terpenuhinya kebutuhan 

dan kegiatan manusia secara nyaman dan menyenangkan.
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7. Makna dan Presepsi 
 

Manusia bereaksi terhadap lingkungan melalui makna 

lingkungan itu baginya. Komunitas dalam masyarakat diwakili 

dalam suasana ruang dan bentuk. Selain itu, bangunan 

mempunyai makna-makna atau presepsi bagi masyarakat yang 

dipengaruhi oleh tata letak organisasi dan sifat bangunan itu 

sendiri. 

8. Lambang dan Simbol 
 

Manusia sangat membutuhkan identitas, baik bagi dirinya 

maupun benda-benda disekitarnya. Pada kenyataan sehari-hari 

kebutuhan identitas ini akan ditampilkan dengan simbol. 

9. Orientasi 
 

Terdapat beberapa cara agar seseorang tidak tersesat didalam 

suatu daerah yang cukup luas. diantaranya adalah dengan 

penempatan ruang-ruang dengan fungsinya pada tempat-tempat 

yang paling dikenali oleh masyarakat, penempatan tanda-tanda 

itu ditempat yang mudah terlihat dan pembedaan zona dengan 

penggunaan bahan, bentuk, dan warna yang berbeda-beda 

(Fikriarini & Muslucha, 2007) 

 
5.1.3. Arsitektur perilaku 

 
Arsitektur perilaku adalah studi tentang hubungan manusia 

dengan lingukan atau dikenal sebagai studi perilaku lingkungan, 

serta bagaimana perkembangan teori dan proses desain arsitektur. 

Perancangan   arsitektur   berdasarkan   pendekatan   perilaku   ini
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mendasarkan pertimbangan-pertimbangan perencanaan, 

diantaranya pada hasil penelitian didalam bidang psikologi arsitektur 

atau psikologi lingkungan. 

A. POE  (Post  Occupancy  Evaluation)  merupakan  penilaian 

sistematis tentang bagaimana sebuah bangunan atau objek 

arsitektur berfungsi, dilihat dari sudut pandang pengaruh dan 

penggunanya. 

B. BM  (Behavioral  Mapping)  merupakan  metode  pemetaan 

untuk merekam kebiasaan manusia, termasuk lokasi favorit 

dimana mereka bisa duduk, berdiri atau menghabiskan waktu. 

C. CM   (Cognitive   Mapping)   umumnya   digunakan   dalam 

perencanaan kota untuk mengetahui bagaimana suatu 

masyarakat mengidentifikasi suatu tempat, landmark dan cirri- 

ciri kota. 

D. SDT   (Semantic   Fidderential   Technique)   teknik   untuk 

melakukan penelitian alternative tentang bagaimana 

seseorang memilik iperasaan tertentu terhadap tempat- 

tempat tertentu. 

E. TM (Trance Measure) mempelajari jejak interaksi yang terjadi 

penerapan dalam perancangan arsitektur perilaku, yaitu : 

F. Environmental Autobiography 

 
Pendekatan Environmental Autobiography dalam 

perencangan lingkungan arsitektual bagi suatu kelompok 

pengguna yaitu pendekatan berdasarkan pengalaan spatial
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dalam kehidupan seseorang tidak sekedar memperingatkan 

aktivitas yang terlihat saat ini. 

1.   Persepsi Manusia 
 

Bagaimana perancangan arsitektur, pemahaman 

mengenai presepsi dan kaitannya dengan respon- 

responyang terjadi dapat diterapkan dalam bentuk- 

bentuk praktis. Misalnya, penggugahan efek-efek 

visual pada sirkulasi ruang luar setiap jarak 24 meter, 

untuk menghindari kejenuhan. Hal ini ternyata 

berkaitan dengan terjadinya penurunan intensitas 

respon indera terhadap stimuli karena proses 

pembahasan. 

2.   Hierarki Human Needs 
 

Perbedaan akan kebutuhan setiap orang akan 

menghasilkan perbedaan ciri arsitektural ruang 

berbeda pula dengan rumah tinggalnya. Pada 

masyarakat yang masih memegang teguh tradisi, 

kebutuhan akan afiliasi lebih besar, sehingga tampilan 

rumah tinggal didalam suatu lingkungan memiliki 

tingkatan kemiripan yang tinggi. Pada masyarakat 

modern, kebutuhan akan akulturasi diri jauh lebih 

besar, sehingga cenderung untuk merancang rumah 

tinggal yang berbeda dengan lingkungan.



 

87 
 

 

3.   Privacy and Territoriality 
 

Teritorialitas berhubungan dengan perasaan berdebar, 

privasi dan identitas personal. Manusia menjaga 

teritorinya sedemikian rupa sehingga berbeda dari 

teritori orang lain. Teritori cerminan dari kepribadian, 

dan pandangan hidupnya. 

 
5.1.4. Wujud Dasar Ruang 

 
Wujud dasar ruang menurut D.K. Ching (1996) terdiri dari 3 buah, 

yaitu : 

A.  Lingkaran Merupakan susunan sederetan titik yang memiliki jarak 

yang sama dan seimbang terhadap sebuah titik tertentu di dalam 

lengkungan. 

Pertimbangan dalam memilih wujud dasar lingkaran : 
 

1. Kendala dalam penataan pada bentuk lengkung. 
 

2. Pengembangan bentuk relatif banyak. 
 

3. Orientasi aktifitas cenderung memusat. 
 

4. Flexibilitas ruang tepat untuk penataan organisasi ruang dengan 

pola memusat. 

5. Karakter dinamis dengan orientasi yang banyak. 
 

B. Bujur sangkar Merupakan sebuah bidang datar yang mempunyai 

empat buah sisi yang sama panjang dan empat buah sudut siku-siku. 

Pertimbangan dalam memilih wujud dasar bujur sangkar : 

1. Penataan dan pengembangan bentuk relatif mudah. 
 

2. Kegiatan dengan berbagai orientasi dapat diwadahi.
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3. Karakter bentuk formal dan netral. 
 

4. Flexibilitas tinggi dengan penataan perabot cenderung mudah. 
 

C. Segitiga sebuah bidang datar yang dibatasi oleh tiga sisi dan 

mempunyai tiga buah sudut. Pertimbangan dalam memilih wujud 

dasar segitiga: 

1. Sering mempunyai ruang sisa dan pengembangan bentuk relatif 

terbatas. 

2. Aktifitas kegiatan lebih mengutamakan pada satu orientasi. 
 

3. Karakter kaku dan cenderung kurang formal. 
 

4. Flexibilitas kurang serta perlu penataan yang lebih terencana 

untuk mengatasi ruang sisa. 

 
5.1.5. Elemen Pembentuk Ruang 

 
K.W. Smithies (1981), menyebutkan elemen pembentuk ruang dapat di 

kelompokkan menjadi : 

A.  Tekstur 
 

Tekstur dalam ruang tidak hanya terpusat pada tingkatan halus ke kasar 

tapi meliputi juga dekorasi dan pahatan. 

B.  Warna 
 

Penerapan warna sering hanya terbatas pada komposisi dan penerapan 

corak, satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa warna dalam sebuah 

komposisi bisa dihasilkan oleh kilau, tekstur dan transparansi sebuah 

permukaan.
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C. Irama 
 

Irama diartikan sebagai pergerakan yang bercirikan pada unsur-unsur 

atau motif berulang yang terpola dengan interval yang teratur maupun 

tidak teratur. 

D.  Orientasi 
 

Pengarah dalam sebuah ruang dapat berupa elemen vertikal dan 

horizontal yang salah satunya dapat dibentuk oleh susunan struktur. 

E.  Proporsi 
 

Dalam arsitektur, proporsi merupakan hubungan antara bidang dengan 

volume juga perbandingan antara bagian-bagian dalam sebuah 

komposisif. Solid dan void dihasilkan oleh hubungan antara material 

padat dengan bidang-bidang bukaan seperti jendela dan pintu. 

F.  Bentuk dan wujud 
 

Bentuk lebih sering dimaksudkan sebagai pengertian massa atau isi tiga 

dimensi sementara wujud secara khusus lebih mengarah pada aspek 

penting bentuk yang mewujudkan penampilannya, konfigurasi atau 

perletakan garis atau kontur yang membatasi suatu gambar atau bentuk. 

 
5.1.6. Organisasi Ruang 

 
D.K. Ching (1996) menyebutkan bahwa organisasi ruang dapat 

dibagi menjadi 5 bagian, yaitu : 

A. Organisasi terpusat 
 

Sebuah     ruang     dominan     yang     terpusat     dengan 

pengelompokan sejumlah ruang sekunder. Organisasi terpusat
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dengan bentuk yang relatif padat dan secara geometri teratur 

dapat digunakan untuk : 

1. Menetapkan titik-titik yang menjadi point of interest dari 

suatu ruang. 

2. Menghentikan kondisi-kondisi aksial 
 

3. Berfungsi sebagai suatu bentuk obyek di dalam daerah 

atau volume ruang yang tetap. 

 
 

 

Gambar 5.1 Gambar Organisasi Terpusat 
 

Sumber : Francis D.K Ching Arsitektur Bentuk,Ruang dan 
Tatanan 

 
 
 

B. Organisasi linear 
 

Suatu urutan dalam satu garis dari ruang-ruang yang 

berulang. Bentuk organisasi linear bersifat flexsibel dan dapat 

menanggapi terhadap bermacam-macam kondisi tapak. Bentuk 

ini dapat disesuaikan dengan adanya perubahan-perubahan 

topografi, mengitari suatu badan air atau sebatang pohon, atau 

mengarahkan ruang-ruangnya untuk memperoleh sinar matahari 

dan pemandangan. Dapat berbentuk lurus, bersegmen, atau 

melengkung. Konfigurasinya dapat berbentuk horizontal 

sepanjang tapaknya, diagonal menaiki suatu kemiringan atau 

berdiri tegak seperti sebuah menara. Bentuk organisasi linear 

dapat digunakan untuk :
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1. Menghubungkan ruang-ruang yang memiliki ukuran, 

bentuk dan fungsi yangsama atau berbeda-beda. 

2.  Mengarahkan  orang  untuk  menuju  ke  ruang-ruang 

tertentu. 

 
 

Gambar 5.2 Gambar Organisasi Linier 
 

Sumber : Francis D.K Ching Arsitektur Bentuk,Ruang dan 
Tatanan 

 
 
 

C. Organisasi radial 
 

Organisasi radial adalah sebuah bentuk yang ekstrovert 

yang mengembangkan keluar lingkupnya serta memadukan 

unsur-unsur baik organisasi terpusat maupun linear. Variasi 

tertentu dari organisai radial adalah pola baling-baling di mana 

lengan-lengan linearnya berkembang dari sisi sebuah ruang 

pusat berbentuk segi empat atau bujur sangkar. Susunan ini 

menghasilkan suatu pola dinamis yang secara visual mengarah 

kepada gerak berputar mengelilingi pusatnya. Bentuk organisasi 

radial dapat digunakan untuk : 

1. Membagi ruang yang dapat dipilih melalui entrance. 
 

2. Memberi pilihan bagi orang untuk menuju ke ruang- 

ruang yang diinginkannya.
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Gambar 5.3 Gambar Organisasi Radial 
 

Sumber : .Francis D.K Ching Arsitektur Bentuk,Ruang dan 
Tatanan 

 
 
 

D. Organisasi cluster 
 

Kelompok ruang berdasarkan kedekatan hubungan atau 

bersama-sama memanfaatkan satu ciri hubungan visual. Tidak 

adanya tempat utama di dalam pola organisasi berbentuk 

kelompok, maka tingkat kepentingan sebuah ruang harus 

ditegaskan lagi melalui ukuran, bentuk atau orientasi di dalam 

polanya. Bentuk organisasi cluster dapat digunakan untuk : 

1. Membentuk ruang dengan kontur yang berbeda-beda. 
 

2. Mendapatkan view dari tapak dengan kualitas yang 

sama bagi masing-masing ruang. 

3. Membentuk tatanan ruang yang memiliki bentuk, fungsi 

dan ukuran yang berbeda-beda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.4 Gambar Organisasi Cluster 
 

Dok.Francis D.K Ching Arsitektur Bentuk,Ruang dan 
Tatanan
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E.   Organisasi grid 
 

Kekuatan yang mengorganisir suatu grid dihasilkan dari 

keteraturan dan kontinuitas pola-polanya yang meliputi unsur- 

unsur yang diorganisir. Sebuah grid dapat mengalami 

perubahan-perubahan bentuk yang lain. Pola grid dapat diputus 

untuk membentuk ruang utama atau menampung bentuk-bentuk 

alami tapaknya. Sebagian grid dapat dipisahkan dan diputar 

terhadap sebuah titik dalam pola dasarnya. Lewat dari 

daerahnya, grid dapat mengubah kesannya dari suatu pola titik 

ke garis, ke bidang dan akhirnya ke ruang.Bentuk organisasi grid 

dapat digunakan untuk : 

 

 
 

1. Mendapatkan kejelasan orientasi dalam sirkulasi. 
 

2. Memberi kemudahan dalam penyusunan struktur dan 

konstruksi bangunan. 

 
 

Gambar 5.5 Gambar Organisasi Grid 
 

Sumber : 
 

Francis D.K Ching Arsitektur Bentuk,Ruang dan 
Tatanan
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5.1.7. Sirkulasi 
 

Sirkulasi mempunyai pengertian sebagai peredaran di satu 

tempat ke tempat lain. Sedang sirkulasi adalah suatu type gerakan 

melalui ruang. Ruang tempat kita bergerak / ruang sirkulasi diartikan 

sebagai tali pergerakan yang terlihat menghubungkan ruang-ruang 

suatu bangunan atau bagian yang satu dengan yang lain di dalam 

maupun di luar bangunan 

A.  Unsur-Unsur Sirkulasi 
 

Komponen-komponen prinsip suatu sistemsirkulasibangunan 

sebagai unsur-unsur positif yang mempengaruhi presepsi kita 

tentang bentuk dan ruang-ruang bangunan serta arah 

pergerakannya adalah: 

1.  Konfigurasi Alur Gerak 
 

Persimpangan atau perlintasan jalan selalu merupakan titik 

pengambilan putusan bagi orang yang mendekatinya. 

Kontinuitas dan skala dari masing-masing jalan pada sebuah 

persimpangan dapat menolong kita membedakan antara jalan 

utama menuju ruang-ruang utama dan jalan sekunder yang 

menuju ruang-ruang sekunder. 

 
 

 
Gambar 5.6 Konfigurasi Jalan 

 

Sumber : .Francis D.K Ching Arsitektur Bentuk,Ruang dan 
Tatanan
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a)  Linier 

Semua jalan adalah linier. Jalan yang lurus dapat 

menjadi unsure pengorganisir yang utama untuk satu deretan 

ruang-ruang. Sebagai tambahan, jalan dapat melengkung 

atau terdiriatas segmen-segmen, memotong jalan 

lain,bercabang-cabang, membentuk kiasan (loop). 
 
 

 

 
 

 

Gambar 5.7 Konfigurasi Jalan Linier 
 

Sumber : Francis D.K Ching Arsitektur 
Bentuk,Ruang dan Tatanan 

 
 

b)  Radial 
 

Bentuk radial memiliki jalan yang berkembang dari atau 

berhenti pada, sebuah pusat, titik bersama 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.8 Konfigurasi Jalan Radial 
 

Sumber : Francis D.K Ching Arsitektur 
Bentuk,Ruang dan Tatanan 

 

 
c)  Spiral 

 
Sebuah bentuk spriral adalah sesuatu jalan yang menerus 

yang berasal dari titik pusat, berputar mengelilinginya 

dengan jarak yang berubah
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Gambar 5.9 Konfigurasi Jalan Spiral 
 

Sumber : Francis D.K Ching Arsitektur 

Bentuk,Ruang dan Tatanan 
 
 

d)  Grid 

Bentuk grid terdiri dari dua   jalan-jalan sejajar yang 

saling berpotongan pada jarak yang sama dan menciptakan 

bujur sangkar atau kawasan-kawasan ruang segi iempat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5.10 Konfigurasi Jalan Grid 

 

Sumber : Francis D.K Ching Arsitektur 
Bentuk,Ruang dan Tatanan 

 

 
e)  Network 

 
Suatu bentuk jaringan terdiri dari beberapa jalan yang 

menghubungkan titik-titik tertentu didalam ruang 

 
 

Gambar 5.11 Konfigurasi Jalan Network 
 

Sumber : .Francis D.K Ching Arsitektur 
Bentuk,Ruang dan Tatanan



 

97 
 

 

f)   Komposit 
 

Pada kenyataannya, sebuah bangunan umumnya 

mempunyai suatu kombinasi dari pola-pola di atas. Untuk 

menghindarkan  terbentuknya  orientasi yang 

membingungkan, suatu susunan hirarkis di antara jalur-jalur 

jalan bisa dicapai dengan membedakan skala, bentuk dan 

panjangnya.


