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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN 

 

A. Penetapan Pendekatan Perancangan sebagai Tema 

Tema desain pada projek Taman Rekreasi Edukasi Anak di Semarang 

ini adalah arsitektur metafora. Latar belakang pemilihan penekanan 

tema desain tersebut didasari oleh kerangka pemikiran sebagai berikut:  

 

Tema arsitektur metafora dipilih dalam gaya bangunan serta fungsi 

bangunan berupa taman rekreasi. Dalam penerapan tema metafora 

pada bangunan akan menjadikan daya tarik tersendiri bagi pengunjung 

kususnya pada anak-anak. Hal ini juga dapat menjadi suasana baru 

dalam berwisata dan beredukasi yang fun. Taman Rekreasi Edukasi 

Anak dengan tema arsitektur metafora ini diharapkan dapat memajukan 

sektor wisata edukasi yang ada di kota Semarang dengan bentuk baru 

yang inovatif serta dapat menjadi sebuah ikon kota. 

 

 

 

Bagan 6. 1 Kerangka Pikir Penekanan Tema dan Konsep Desain 
Sumber : Analisis pribadi, 2018 
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1. Arsitektur Metafora 

Pendekatan rancang dengan sudut pandang metafora merupakan 

gaya bahasa dalam beraksitektur untuk membandingkan kesamaan 

suatu objek dengan dengan objek lain, karena arsitektur juga 

merupakan sebuah bahasa. Bahasa ini digunakan oleh perancang 

untuk menyampaikan maksud perancangnya kepada pengguna 

maupun orang lain. Pendekatan metafora dalam arsitektur 

merupakan hasil objek yang ditangkap dari sebuah objek lainnya, 

mengambil dari sebagian bentuk objek lalu ditransformasikan ke 

dalam sebuah bangunan sehingga adanya kemiripan. Selain itu 

metafora dalam arsitektur juga digunakan manusia sebagai ekspresi 

ungkapan atau menjelaskan sesuatu kepada pengamat  

2. Kegunaan dari Penerapan Metafora 

a) Mempengaruhi pengertian orang terhadap suatu objek yang 

kemudian dianggap belum atau suatu hal yang tidak dapat 

dimengerti 

b) Dapat menimbulkan interpretasi-interpretasi yang lain dari orang 

yang mengamatinya. 

c) Menyebabkan pengamat memandang suatu objek dari karya 

arsitektural dari sudut pandang yang lain. 

d) Dapat menghasilkan karya arsitektur yang ekspresif 

3. Kategori Metafora 

Anthony C. Antoniades dalam bukunya yang berjudul Poetic of 

Architecture, mengklasifikasikan metafora menjadi kategori. Dimana 

penbajabaran dari masing-masing kategori tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a) Intangible Metaphors (metafora tidak nyata) 

Metafora yang diangkat dari sesuatu pemikiran manusia, konsep, 

sebuah ide, tradisi, dan kebudayaan. 
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b) Tangible Metaphors (metafora nyata) 

Metafora yang mengambil dari bentuk visual atau material yang 

ada, atau karakter tertentu.  

c) Combined Metaphors 

Metafora yang menggabungkan dari metafora tidak nyata dan 

nyata tetapi dengan melihat dari bentuk visual dimana visual itu 

dijadikan acuan kreatifitasnya. 

4. Prinsip Metafora 

a) Berusaha memindahkan sebuah keterangan dari suatu subjek ke 

subjek lainnya. 

b) Berusaha untuk melihat sebuah subjek menjadi seolah-olah 

sesuatu hal yang berbeda. 

c) Merubah fokus penelitian atau penyelidikan suatu area 

konsentrasi atau penyelidikan lainnya. 

 

B. Penerapan Arsitektur Metafora pada Desain 

1. Konsep Perwujudan Bentuk Arsitektur Metafora 

Konsep arsitektur metafora yang akan digunakan menggunakan 

jenis Tangible Metaphors (metafora nyata) dengan menggunakan 

prinsip adopsi (borrowing). Penggunaan jenis metafora ini diambil 

dari bentuk-bentuk geometris permainan rubik. 
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Perwujudan di ambil dari berbagai macam bentuk pola dasar 

geometeris rubik yang nantinya akan dikombinasi. Strategi adopsi 

juga digunakan sebagai strategi untuk mengadopsi atau mengambil 

bentuk bentuk rubik tersebut, agar menyerupai bentuk-bentuk rubik. 

Perwujudan dari arsitektur metafora ini dituangkan dalam bentuk 

Taman Rekreasi Edukasi Anak ini adalah bentuk geometris 

permainan rubik, yaitu persegi, segitiga, lingkaran, dan segienam. 

Keempat bentuk ini nanti akan di komparasi dan di bentuk sesuai 

dengan kebutuhan. Dengan menggunakan strategi adopsi 

(borrowing) pada konsep desain tersebut dapat membuat Taman 

Rekreasi Edukasi Anak yang menyenangkan untuk anak-anak, 

selain itu bentuk yang di dapatkan pada penerapan bangunan ini 

dapat dengan mudah dikenal bagi para pengunjung dan menjadi 

daya tarik tersendiri karena adanya bentuk-bentuk baru yang 

inovatif. 

 

 

Gambar 6. 1 Perwujudan Bentuk Geometris Rubik 
Sumber : http://rubikus.blogspot.com/2012/07/macam-

macam-rubiks-cube.html 

http://rubikus.blogspot.com/2012/07/macam-macam-rubiks-cube.html
http://rubikus.blogspot.com/2012/07/macam-macam-rubiks-cube.html

