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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 

5.1. Kenyamanan Spasial 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nyaman memiliki arti 

sebagai segar, sehat sedangkan kenyamanan memiliki arti keadaan nyaman, 

kesegaran, kesejukan. Dan dari terjemahan beberapa bahasa asing menyebutkan 

kenyamanan sebagai suatu kondisi yang rileks, dimana tidak dirasakannya rasa 

sakit di antara seluruh anggota tubuh. Konsep mengenai kenyamanan sulit untuk 

didefinisikan karena lebih pada penilian yang subjektif dimana respon mengenai 

kenyamanan pada setiap individu itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. 

(Oborne, 1995).  

Dalam menjalankan fungsi museum sebagai media penyampaian informasi 

dalam hal ini informasi mengenai dunia perfilman Indonesia, dibutuhkan 

perancangan penataan objek pamer yang dapat dilihat dan dinikmati dengan 

nyaman oleh seluruh pengunjung. Dalam hal ini perlu diperhatikan dengan baik 

karena dapat mempengaruhi proses penyampaian informasi tersebut. 

5.1.1. Ergonomi 

Sudah selayaknya ruang pamer dirancang dengan berdasarkan asas 

ergonomi. Ruang yang diciptakan seharusnya mampu mewadahi kegiatan 

yang terjadi pada ruangan tersebut, yaitu manusia sebagai pengguna 

ruang dan interaksinya dengan peralatan dan fasilitas yang ada 

didalamnya. Selain fungsional, rancangan yang dibuat harus dapat 

memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan bagi 

penggunanya saat beraktivitas dalam hal ini dalam melihat dan mengamati 

objek yang dipamerkan. (Wardani, 2003) 
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Ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kaidah atau 

batas-batas mengenai kemampuan penyesuaian interasi manusia secara 

fisik dan non-fisik dengan elemen-elemen lain dalam lingkungannya 

sebagai suatu komponen baik dalam suatu kegiatan, dalam mencapai taraf 

keamanan, dan kenyamanan yang disyaratkan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ergonomi merupakan 

ilmu tentang penyerasian antara pekerja, jenis pekerjaan, dan lingkungan. 

Selain itu ergonomi juga memiliki pengerti sebagai ilmu tentang hubungan 

di antara manusia, mesin yang digunakan, dan lingkungan kerjanya. 

Ergonomi dalam buku “Teknik Tata Cara Kerja” merupakan cabang 

ilmu yang sistematis dalam memanfaatkan informasi mengenai sifat, 

kemampuan, dan keterbatasan manusia dalam merancang suatu sistem 

kerja sehingga orang secara optimal dapat hidup dan berkerja dalam 

sistem tersebut. 

Menurut Tarwaka, dkk (2004), penerapan ergonomi memliliki beberapa 

tujuan yaitu: 

1. Meningkatkan kenyamanan fisik dan mental dengan cara penurunan 

beban kerja fisik dan mental, pencegahan cidera dan penyakit akibat 

pekerjaan, dan pengupayaan promosi dan kepuasan kerja. 

2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara peningkatan kualitas 

kontak sosial dan pengkoordinasian pekerjaan secara tepat. 

3. Menciptakan keseimbangan rasional antara aspek teknis, ekonomis, 

dan anthropologis dari setiap sistem kerja. 
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4. Menciptakan keseimbangan rasional antara aspek teknis, ekonomis, 

dan anthropologis dari setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga 

tercipta kualitas keja dan kualitas hidup yang tinggi. 

5.1.2. Anthropometri 

Anthropometri merupakan bagian dari ergonomi yang paling akrab 

dengan arsitektur. Anthropometri merupakan bagian dari ergonomi fisik 

yang khusus mempelajari dimensi tubuh manusia meliputi dimensi linear, 

isi, dan juga meliputi ukuran, kekuatan, kecepatan, dan aspek lain dari 

gerakan tubuh. 

Anthropometri menurut Sritomo (1989) merupakan salah satu bidang 

keilmuan dari ergonomi yang berhubungan dengan pengukuran dimensi 

tubuh manusia. Anthropometri merupakan kumpulan data numerik yang 

berhubungan dengan fisik tubuh manusiaseperti ukuran, volume, dan berat 

baran serta penerapan dari data tersebut dalam perancangan suatu 

fasilitas atau produk. Anthropometri memiliki tujuan untuk mengetahui 

bentuk dimensi tubuh manusia agar peralatan yang dirancang lebih sesuai 

dan dapat memberikan rasa nyaman serta menyenangkan. 

Anthropometri sendiri terbagi menjadi dua cara pengukuran, yaitu: 

a. Anthropometri Statis 

Anthropometri statis disebut juga sebagai pengukuran dimensi 

struktur tubuh. Anthropometri statis berhubungan antara pengukuran 

dengan keadaan serta ciri-cii fisik manusia dalam keadaan diam atau 

dalam keadaan posisi standar. Dimensi tubuh diukur dengan posisi 

tetap dengan menggunakan pengukuran berat badan, tinggi badan, 

ukuran kepala, panjang lengan, dan lain sebagainya.  
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Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dimensi tubuh 

manusia, yaitu: 

1. Umur     

2. Jenis kelamin 

3. Suku bangsa 

4. Postur dan posisi tubuh 

5. Pakaian  

6. Pekerjaan  

7. Cacat tubuh 

8. Faktor kehamilan pada wanita 

b. Anthropometri Dinamis 

Anthropometri dinamis berhubungan antara pengukuran ciri fisik 

dan keadaan tubuh manusia dalam keadaan bergerak atau gerakan-

gerakan yang mungkin terjadi saat melakukan kegiatan.  

Anthropometri dinamis memiliki tiga kelas pengukuran, yaitu: 

1. Pengukuran tingkat keterampilan. 

2. Pengukuran jangkauan ruangan yang dibutuhkan saat kerja. 

3. Pengukuran variabilitas kerja. 

5.2. Genre Film 

Kata genre berasal dari bahasa perancis yang memiliki arti “bentuk” atau 

“tipe”. Kata genre sendiri mengacu pada istilah ilmu biologi Genus, yaitu sebuah 

klasifikasi fauna dan flora yang tingkatannya berada diatas spesies dan dibawah 

family. Genus mengelompokkan spesies yang memiliki kesamaan ciri-ciri fisik 

tertentu menjadi beberapa klasifikasi. Dalam film, genre didefinisikan sebagai 

jenis atau klasifikasi dari sekelompok film yang memiliki kesamaan dari segi 

karakter atau pola seperti setting, isi cerita, tema, struktur cerita, dan lain 

sebagainya. Fungsi dari genre sendiri adalah untuk memudahkan klasifikasi 

sebuah film sesuai dengan spesifikasinya. (Himawan Pratista, 2008:10) 
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Kebanyakan dalam sebuah film dibuat dari kombinasi beberapa genre 

sekaligus. Walaupun begitu film tetap memiliki satu genre yang dominan. Berikut 

merupakan genre yang populer dalam film Indones sejak awal perkembangan 

film, yaitu: 

a. Aksi 

Genre aksi merupakan genre yang paling adaptif dengan genre lainnya. 

Genre aksi adalah genre film yang berhubungan dengan adegan-adegan aksi 

fisik yang seru, menegangkan, berbahaya, dan biasanya memiliki tempo yang 

cepat. Film-film aksi umumnya menggunakan karakter laki-laki sebagai tokoh 

utama dan sasaran penonton pun biasanya ditunjukan untuk kaum pria. 

b. Drama 

Genre drama merupakan genre yang paling populer dan banyak 

diproduksi karena jangkauan ceritanya yang luas. Film dengan genre drama 

pada umumnya menampilkan tentang karakter serta suasana yang memotret 

kehidupan nyata seperti tema cinta, cerita setting, dll. Kisahnya sering kali 

menggugah emosi, dramatik, dan mampu menguras air mata penontonya. 

Tema umumnya mengangkat isu sosial baik skala besar (masyarakat) 

maupun skala kecil (keluarga) seperti ketidak adilan, kekerasan, diskriminasi, 

rasialisme, ketidaharmonisan, penyakit, kemiskinan, politik, dan sebagainya 

c. Komedi 

Komedi boleh jadi merupakan genre yang paling populer di antara semua 

genre lainya sejak era silam. Komedi adalah jenis film yang tujuanya 

memancing tawa penontonya. Film komedi biasanya berupa drama ringan 

yang melebih-lebihkan aksi, situasi, bahasa, hingga karakternya. Film komedi 

juga biasanya selalu berakhir dengan penyelesaian cerita yang memuaskan 
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penontonya (happy ending). Film komedi secara umum dibagi menjadi dua 

jenis yakni, komedi situasi (unsur komedi menyatu dengan cerita serta komedi 

lawakan (unsur komedi bergantung pada figur komedian). 

d. Horor  

Film dengan genre horor memiliki tujuan utama untuk memberikan efek 

kejutan, teror, dan ketakutan yang mendalam bagi penontonnya. Pada 

umumnya film dengan genre horor menggunakan karakter-karakter antagonis 

non manusia yang berwujud fisik yang menyeramkan. Film horor umumnya 

memiliki suasana setting gelap dengan dukungan ilustrasi musik yang 

mencekam. Sasaran film horor biasanya ditunjukan untuk kalangan penonton 

remaja dan dewasa. 

5.3. Suasana Ruang 

Suasana ruang merupakan salah satu atribut dari lingkungan spasial terbatas 

yaitu berupa dampak samar-samar yang terlihat dari kondisi dan tatanan ruang 

secara keseluruhan yang berpengaruh terhadap proses metabolisme, persepsi 

sensorik, dan respon aestetik pada manusia di dalam ruang itu. Suasana ruang 

adalah suasana yang diperlihatkan oleh suatu ruang sebagai lingkungan buatan 

manusia, kualitas tersebut dapat diintervensi dan ditingkatkan sampai batas dan 

kebutuhan tertentu untuk membentuk dampak tertentu pula terhadap kegiatan 

manusa di dalamnya. Pengkondisian terhadap suasana ruang untuk tujuan 

tertentu dimungkinkan dengan cara menangani dan mengendalikan komponen-

komponen pembentuknya sedemikian rupa, sehingga dapat hasil akhirnya dapat 

menghasilkan kondisi utuh yang diperlukan guna menciptakan suasana ruang 

yang dikehendaki. (Taufan Hidjaz, 2011) 
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Suasana ruang sendiri memiliki tiga aspek yang membentuknya, yaitu 

lingkungan fisik, psikologi, dan sosial yang masing-masing komponennya 

mengandung kelompok-kelompok stimuli yang khas. Setiap kelompok stimuli 

yang khas membentuk variabel.  

Aspek lingkungan fisik mengandung variabel-variabel seperti kondisi suhu 

udara, pencahayaan, tingkat kebisingan, spasial, dan objek lingkungan. Aspek 

psikologi sendiri mengandung variabel-variabel seperti privasi, ruang gerak 

badan, kontak mata, penataan perabot, penutup ruang, kedekatan atau 

ketertarikan dengan orang lain, kepadatan ruang, dan lingkungan 

perilaku.(Krasner & Ulmann, 1983). Sedangkan aspek sosial dapat diungkapkan 

menurut variabel-variabel cinta, statur, pelayanan, informasi, barang, uang, dll 

yang semua itu menjadi hal yang dipertukarkan dalam interaksi sosial (Simpson, 

1976). Penggabungan dari semua variabel dimana masing-masing variabel 

memiliki kualitas tertentu dapat menghasilkan suatu hasil yang disebut dengan 

suasana ruang. (Taufan Hidjaz, 2011) 

5.4. Arsitektur Metafora 

Kata metafora berasal dari bahas Yunani yakni meta yang memiliki arti 

sebagai sesuatu yang menggambarkan perubahan dan pherein yang memiliki arti 

membawa. Berdasarkan kata-kata tersebut dapat disimpulkan bahwa metafora 

adalah sesuatu yang membawa sebuah perubahan makna atau yang sering 

diartikan mengumpamakan suatu hal sebagai hal lain dengan tidak menggunakan 

makna yang sebenarnya. Definisi metafora dalam arsitektur sendiri merupakan 

kiasan atau ungkapan bentuk yang diwujudkan ke dalam bangunan dengan 

harapan akan menimbulkan tanggapan dari orang yang memakai atau menikmati 

bangunan tersebut.  
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Penggunaan metafora mulai berkembang seiring dengan dimulainya era 

arsitektur postmodern. Salah satu tokohnya adalah Charles Jenks yang 

mengaitkan arsitektur dengan gaya bahasa. Menurut Charles Jenks, metafora 

adalah kode yang ditangkap oleh pengamat dari sebuah objek dengan 

mengandalkan objek lain dengan menggunakan sebuah kemiripan. Karena sifat 

dan ekspresi seorang arsitek yang subjektif membuat tidak menutup kemungkinan 

banyak muncul penafsiran yang berbeda-beda sari karyanya. 

Dalam buku Poethic Architecture: Theory of Design karya Anthony C. 

Antoniades, metafora dalam ilmu arsitektur dapat dibagi menjadi: 

1. Intangible Metaphore (Metafora non Fisik), merupakan metafora yang 

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

komunitas, tradisi, atau budaya.  

2. Tangiable Metaphore (Metafora Fisik), merupakan metafora yang berbentuk 

hal bersifat fisik secara visual. Seperti rumah sebagai istana dan atap kui 

sebagai langit. 

3. Combined metaphore (Metafora Kombinasi) merupakan metafora yang 

bersifat literal interpretation karena metafora tersebut diterapkan hanya pada 

sebagian dari karakteristik suatu objek, bukan meniru seluruh karakteristik 

objek tersebut. Dimana semakin sulit dideteksi makna dari bangunan tersebut, 

semakin baik nilainya.   

Dalam buku Introduction to Architecture karya James C. Snyder dan Anthony 

J. Cattanse, metafora mengidentifikasi pola yang mungkin terjadi dari hubungan 

paralel dengan melihat keabstrakannya, berbeda dengan analogi yang 

menerapkan bentuk secara literal. Arsitektur metafora dikatakan berhasil apabila 
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memindahkan keterangan dari suatu subjek ke subjek lainnya dan terlihat seperti 

seakan-akan sesuatu yang lain. 

  


