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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN 

 

 
6.1     Penetapan Pendekatan Arsitektur Perilaku 

 
Arsitektur perilaku  adalah  arsitektur  yang  dalam  penerapan  nya 

selalu menyertakan pertimbangan-pertimbangan perilaku dalam hal 

perancangan nya. Selain itu arsitektur perilaku merupakan suatu 

lingkungan dan perilaku yang tidak bisa dipisahkan secara empiris dan 

saling berpengaruh satu sama lain . 

 

Sedangkan Pecandu narkoba merupakan orang yang sedang 

mengalami gangguan dalam hal fisik maupun pisikologi, terlebih dalam hal 

interaksi sosial mereka cenderung menutup diri dan susah untuk 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Para pecandu ini cenderung 

memiliki perilaku yang berbeda dibandingkan orang normal, sehingga 

memiliki respon yang berbeda kepada lingkungan. 

 

Oleh sebab itu penerapan arsitektur perilaku pada Pusat Rehabilitasi 

Medis dan Sosial Pecandu narkoba ini dirasa sangat tepat untuk 

penyelesaian perancangan pusat rehabilitasi ini . 

 

Dengan penetapan pendekatan arsitektur perilaku, nantinya di 

harapakan pusat rehabilitasi dapat menciptakan lingkungan yang sesuai 

dengan kebutuhan para residen yang memiliki perilaku berbeda dengan 

orang normal, dan diharapkan memiliki hubungan yang sangat erat dan 

saling mempengaruhi terhadap lingkungan dan para residen nya. Serta
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dengan penerapan ini diharapkan dapat menyeimbangkan perilaku para 

residen dengan lingkungan yang dirancang. 

 
6.2     Penetapan Konsep Perencanaan Sebagai Landasan 

 
Analisa Karakteristik Pecandu Narkoba Terhadap Arsitektur Perilaku 

 

 

A.  Karakteristik Pecandu 
 

 

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

yang kosong, dan gerak-gerik yang tidak tertuju. 

2.  Tidak dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang normal 
 

 

3. Kurang memiliki hubungan timbal balik sosial dan emosional 

kepada orang lain 

4.   Dapat berperilaku bipolar (berubah tak tentu) 
 

 

5.   Bersikap tertutup pada orang lain dan lingkungan 
 

 

6.   Tidak peka pada suatu kondisi 
 

 

B.  Penerapan Arsitektur Perilaku 
 

 

Rancangan nantinya menciptakan suasana interaksi pada 

pecandu, sehingga dapat terbuka dan tidak hidup dalam 

dunianya sendiri. Interaksi merupakan  suatu  ungkapan  atau 

makna yang merupakan wujud dari hubungan serta cerminan 

diri dari perbedaan perwujudan antara pihak yang satu dengan 

yang lainnya. Interaksi itu meliputi interaksi pada manusia, 

bangunan, dan lingkungan sekitarnya. Serta dapat menciptakan 

suasana yang fleksibel dan dinamis (memungkinkan adanya 

hubungan satu dengan yang lainnya ).



 

100 
 

 

Nantinya dalam perancangan dapat menciptakan suatu 

respon bagi pecandu (residen) terhadap lingkungan sehingga 

kebiasaan perilaku pecandu dapat kearah yang lebih baik 

layaknya orang normal. Rancangan  juga dapat memberikan 

rasa nyaman bagi para residen agar mereka tidak merasa 

terpenjara dan dapat menciptakan suasana interaktif yang 

positif. 

C.  Kesimpulan Analisa 
 

 

1. Interaksi manusia-manusia : terdapatnya ruang pertemuan 

pada sirkulasi utama, dimana setiap melewati akan selalu ada 

pertemuan antara individu yang dapat menimbulkan sebuah 

interaksi. 

2. Interaksi    bangunan-bangunan    :    tatanan    masa    pada 

bangunan yang saling berhadapan akan menimbulkan 

interaksi antar bangunan. 

3. Interaksi manusia-bangunan : pemakaian warna-warna dasar 

(merah, kuning, dan biru) dan campurannya pada eksterior 

dan interior bangunan. Serta proporsi bangunan yang dapat 

merespon psikologi residen. 

4. Interaksi    bangunan-lingkungan    :    kolam    dan    taman 

merupakan  ruang luar  yang  dapat menghubungkan  antar 

bangunan. 

5. Interaksi manusia-lingkungan : dengan adanya taman dapat 

membuat pecandu berinteraksi dengan lingkungan.
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Pada ruang yang diwadahi antara ruang yang satu 

dengan yang lainnya, perubahan seperti warna pada dinding 

tidak mencolok karena pecandu akan merasa kurang nyaman 

dan tidak baik untuk perkembangan psikologinnya karena 

meraka akan sulit untuk beradaptasi dengan hal yang baru 

dan membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari Pendekatan 

Arsitektur Perilaku pada Pusat Rehabilitasi Medis dan Sosial 

Pecandu Narkoba di Yogyakarta terdapat faktor-faktor yang 

harus diperhatikan yaitu : 

- Ruang yang komunikatif 
 

 

- Ruang yang dapat menciptakan interaksi antar individu 
 

 

-  Ruang yang dapat menciptakan perilaku yang terarah 
 

 

-  Fleksibel dan Dinamis


