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Bab VI. Pendekatan Desain 

6.1. Pendekatan Perilaku Suporter  

Perilaku suporter sepak bola dapat dianalisa mengunakan teori 

arsitektur perilaku. Dengan mempelajari perilaku suporter maka 

permasalahan mengenai tata ruang pada stadion yang dapat 

disesuaikan dengan aktivitas perilaku suporter. Dan tata ruang 

tersebut dapat mencegah terjadinya kerusuhan suporter.  

Ada pula teori dalam psikologi arsitektur yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan mengenai perilaku agresif 

suporter. Dari teori psikologi arsitektur, penanganan perilaku agresif 

suporter dibagi menjadi dua, yaitu yang disebabkan perilaku oleh 

natur maupun nurtur. Perilaku menurut natur diselesaikan dengan 

desain yang mencegah kerusakan yang memang menjadi kebiasaan 

akibat sifat dasar suporter. Sedangkan perilaku suporter menurut 

nurture diselesaikan antara lain diselesaikan dengan menggunakan 

kajian teori mengenai psikologi massa menurut Gustave Le Bon, 

bahwa perilaku negatif suporter dapat terjadi dikarenakan IQ 

seseorang akan cenderung menurun apabila ada dalam kerumunan, 

semakin banyak massa akan semakin mudah sesorang terpancing 

berperilaku negatif dan agresif.  

Dengan menyelesaikan permasalahan berdasarkan 2 penyebab 

suporter bertindak agresif maka diharapkan dapat mencegah dan 

meminimalisir tindakan agresif suporter pada stadion sepak bola ini.  
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Psikologi arsitektur ini akan mempelajari perilaku suporter dan 

perilaku inilah yang digunakan sebagai dasar mengenai pembentukan 

ruang, pengelompokan ruang, pemilihan material, dan struktur 

bangunan. Menurut teori psikologi arsitektur, sebuah bangunan akan 

dipengaruhi oleh penghuninya yang kemudian bangunan juga akan 

mempengaruhi penghuninya. 

6.2. Pendekatan Teknologi  

Pendekatan teknologi dapat digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tata ruang mengenai kerusuhan suporter bahkan juga 

permasalahan mengenai   pelingkup stadion yang mudah dalam 

perawatannya.  Penggunaan teknologi yang ada tentunya dapat 

membuat suporter lebih tertib dan teratur dalam menonton 

pertandingan sehingga membuat stadion lebih nyaman.  

Digunakannya teknologi juga akan menyelesaikan 

permasalahan mengenai biaya perawatan stadion yang relatif tinggi 

sehingga dapat menjadi stadion yang low maintenance. Perawatan 

stadion yang mahal berdasarkan hasil survey dengan pengelola 

stadion maguwoharjo, Sleman selain disebabkan oleh kerusakan 

yang disebabkan oleh suporter adalah disebabkan biaya operasional 

harian seperti keperluan penyiraman rumput lapangan dan kebutuhan 

listrik. Dengan teknologi yang terbaru dapat menghasilkan sumber 

energi alternatif maka kebutuhan akan biaya perawatan stadion dapat 

diminimalisir.


