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BAB 6 PENDEKATAN DESAIN 

6.1. Pedekatan Akustik Bangunan 

Bangunan yoga yang berada di kota sulit mendapatkan 

kenyamanan dalam aktivitas karena memiliki aktivitas padat yang 

menimbulkan kebisingan. Dalam merespon bangunan yoga yang 

berada di lokasi kota padat dengan menggunakan pendekatan untuk 

pemecahan permasalahan. Sehingga penyelesaian pada bangunan 

yoga yang kurang mendapatkan kenyamanan dan ketenangan karena 

kebisingan yang bersumber dari kendaraan dengan pendekatan 

akustik bangunan.  

Pendekatan akustik bangunan memiliki penyelesaian masalah 

dari merespon sumber kebisingan dengan pola tata ruang supaya 

ruang dalam lebih tenang. Untuk memaksimalkan ketenangan dalam 

ruangan dengan cara pengelolaan selubung bangunan itu sendiri. Hal 

ini dilakukan dengan meletakkan lubang ventilasi pada posisi yang 

tidak menghadap langsung pada sumber kebisingan, serta memilih 

model jendela yang mampu meminimalkan masuknya kebisingan ke 

dalam bangunan. 

6.2. Pendekatan Perwarnaan 

Ruang studio yoga yang digunakan untuk kegiatan relaksasi yang 

berada di kota memiliki permasalahan dari kualitas ruang yang tingkat 

kenyamanan masih di bawah standar. Untuk mendapatkan kualitas 

ruang yang nyaman di perlukan pendekatan kenyamanan visual 
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berupa perwarnaan yang secara psikogi akan mempergaruhi rasa 

sehat atau rasa lesu, menyenangkan atau membosankan, sikap aktif 

dan sikap pasif.  

Untuk memberikan kualitas ruangan yoga yang kenyamanan 

secara psikologi menggunakan perwarnaan yang hangat 

merangasang menjadi lebih aktif dan menyenangkan, pewarnaan 

cerah dapat menenangkan syaraf dan berikan keluasan dalam ruang. 

Sehingga kualitas ruang secara psikologi dapat memberikan lebih 

rileks. 

6.3. Pendekatan Arsitektur Zen 

Permasalahan bangunan yoga yang berada di kota dengan 

tampilan ruangan studio yang hanya monoton sehingga aktivitas 

relaksasi tidak menjadi maksimal. Pada tampilan eksterior masih 

belum mengekspresikan bangunan yoga itu sendiri. Sehingga 

pendekatan Arsitektur Zen yang sebagai bentuk pemecahan 

permasalahan dari segi tampilan yang tidak hanya monoton namun 

mengekspresikan yoga yang membutuhkan bangunan nyaman dan 

tenang di pusat kota Surabaya. Arsitektur Zen memiliki cara tata ruang 

untuk mendapat view, ketenangan, tampilan sederhana dengan ruang 

terbuka yang memberikan kebebasan, keindahan dan menampilkan 

suasana lingkungan alami dan hening di suasana kota yang ramai. 

Pola ruang Arsitektur Zen bentuk dinamis untuk mengarahkan 

masa bangunan lebih ke view lingkungan yang indah. Tujuannya 

menselaraskan bangunan dengan lingkungan yang keseimbangan 
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dan harmonis. Sehingga aktivitas yang membutuhkan suasana ruang 

yang hening bisa di selesaikan dengan pola ruang yang menghadap 

lingkungan dengan memasukan unsur alam yang indah. 

Tampilam ruang Arsitektur Zen dengan cirikhas sederhana 

dengan memasukan unsur alam pada desain dan bukaan yang 

menghadap lingkungan dengan suasana alam yang indah membuat 

ruangan menjadi lebih tenang dan hening. Tujuannya memberikan 

kenyamanan pandangan visual yang luas dari dalam ruang dan 

tampilan sederhana dalam ruang memberikan kenyamanan secara 

psikologi yang lebih luas untuk melakukan aktivitas gerak. 

 


