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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN 

 

6.1  Penetapan Pendekatan Perancangan 

Dalam tahap perancangan terdapat dua pendekatan yang 

digunakan, yakni pendekatan arsitektur metafora dan pendekatan 

arsitektur hijau. Berikut merupakan penjelasan mengenai setiap 

pendekatan secara rinci: 

6.1.1. Arsitektur Metafora 

A. Keterkaitan dengan Projek 

Anak-anak di tahap preoperational mudah untuk memahami 

sesuatu bila lingkungan tersebut divisualisasikan dan disimbolkan dengan 

hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam menciptakan lingkungan yang dapat mempermudah anak untuk 

belajar adalah lingkungan yang dirancang dengan penekanan warna dan 

bentuk yang ditampilkan dalam sebuah cerita yang menganalogikan 

tentang sesuatu.  

Untuk menunjukan bangunan ini merupakan fungsi bangunan 

museum, perlu adanya perancangan yang mencerminkan isi pameran 

museum tersebut, yakni alat permainan tradisional. Oleh karena itu 

penggunaan tema arsitektur metafora sebagai arsitektur yang melukiskan 

berdasarkan persamaan atau perbandingan, sangat pantas diterapkan 

agar pengunjung atau masyarakat di luar bangunan dapat 
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mengidentifikasi maksud bangunan ini sebagai bangunan edukasi 

permainan tradisional, baik secara langsung atau pun tidak langsung. 

Selain itu tema arsitektur ini juga memfasilitasi anak-anak terutama anak 

di tahap pra operasional, untuk lebih mudah dalam memahami 

pembelajaran informal di museum ini. 

B. Pengertian Metafora 

Metafora, yang merupakan cabang dari arsitektur postmodern, 

berasal dari Bahasa Yunani yakni meta dan phor, meta sendiri diartikan 

sebagai suatu yang menggambarkan perubahan, sedangkan phor 

merupakan kata yang berasal dari pherein yang berarti membawa. Dapat 

disimpulkan metafora merupakan sesuatu yang membawa sebuah 

perubahan makna, atau sering diartikan mengumpamakan suatu hal 

sebagai hal yang lain dengan tidak menggunakan makna yang 

sebenarnya. (Muhammad 2016) 

C. Kategori Metafora 

Menurut Anthony C. Antoniades dalam bukunya berjudul Poethic 

Architecture: Theory of Design, metafora dalam arsitektur dibagi menjadi: 

(Antoniades 2008) 

 Intangible Metaphore (Metafora non Fisik), yakni metafora berupa 

hal non fisik, misalnya suatu konsep, ide, kondisi manusia, 

komunitas, tradisi, atau budaya. 

 Tangiable Metaphore (Metafora Fisik), yakni metafora yang berupa 

hal bersifat fisik secara visual. 
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 Combined metaphore (Metafora Kombinasi) yakni metafora yang 

bersifat literal interpretation karena metafora tersebut diterapkan 

hanya sebagian dari karakteristik suatu objek, bukan meniru objek 

tersebut. Semakin sulit dideteksi makna dari bangunan tersebut, 

semakin baik nilainya.  

Menurut James C. Snyder dan Anthony J. Cattanse dalam 

Introduction of Architecture, metafora mengidentifikasi pola yang mungkin 

terjadi dari hubungan parallel dengan melihat keabstrakannya, berbeda 

dengan analogi yang menerapkan bentuk secara literal. Arsitektur yang 

dirancang berdasarkan prinsip metafora, pada umumnya bila 

memindahkan keterangan dari suatu subjek ke subjek lain dan melihat 

sesuatu seakan-akan sesuatu yang lain. 

D. Kegunaan Arsitektur Metafora 

Metafora sebagai salah satu tema arsitektur memiliki beberapa kegunaan 

antara lain: 

1. Memungkinkan melihat suatu karya arsitektural dari sudut pandang 

yang lain 

2. Mempengaruhi timbunya beberbagai macam interpretasi dari 

pengamat bangunan. 

3. Mempengaruhi pengertian terhadap suatu hal yang belum 

dimengerti. 

4. Menghasilkan karya arsitektur yang ekspresif. 

E. Studi Preseden Metafora 

Studi preseden tema desain metafora diambil dari bangunan EX 

Plaza, Jakarta dan bangunan Museum Louvre, Abu Dhabi.  

1. Ex Plaza, Jakarta 
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Pada bangunan Ex Plaza menerapkan metafora jenis kombinasi di 

mana gubahan massa yang berbentuk miring dan warna-warni tersebut 

merupakan hasil ekspresi dari gaya kinetic mobil yang sedang bergerak 

deng kecepatan yang tinggi dan merespon gaya sentrifugal di Bundaran 

Hotel Indonesia yang terpantau padat. Kolom diibaratkan sebagai ban 

mobil, dan beberapa lapis dinding melengkung merupakan kiasan garis 

ban yang menggesek aspal. Dari konsep tersebut, gaya kinetic merupaka 

objek yang abstrak atau intangible, akan tetapi ban mobil merupakan 

objek yang dapat dilihat visual atau tangible. Perpaduan gaya kinetik 

(abstrak) dan ban mobil (konkrit) menghasilkan metafora kombinasi. 

  

Gambar 6. 1 Ex Plaza Indonesia 
Sumber: http://girinarasoma.com 

 
2. Museum Louvre, Abu Dhabi 

Pada bangunan museum ini, Jean Nouvel sebagai arsitek ingin 

mengimplementasikan ruang pamer museum sebagai ruang di dalam 

hutan, sehingga ruang dalam yang tercipta sangat puitis. Skylight 

bangunan dirancang memasukan cahaya langit menembus ruang. 

Musuem ini menciptakan ruang yang metaforis agar tercipta suasana yang 

“khusyuk” dalam menikmati ruang pamer museum. Bentuk metafora dari 

bangunan ini adalah metafora intangible, di mana bentuk hutan itu sendiri 

tidak semata-mata berasal dari bentuk pepohonan dan ranting-ranting. 

        

Gambar 6. 2 Museum Louvre 
Sumber: budhabi2.com 
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