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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN 

 
6.1. Pendekatan Desain 

Dalam perancangan wisata edukasi profesi untuk anak ini dilibatkan 

beberapa pendekatan arsitektur untuk menciptakan kebutuhan bangunan 

yang sesuai dengan perilaku anak. Pendekatan yang dilakukan yaitu melalui 

pendekatan perilaku anak dan pendekatan yang sesuai dengan tema desain 

yaitu Arsitektur Neo Modern (Plastism). 

6.2. Kajian Teori Pendekatan Perilaku 

Pendekatan perilaku anak perlu dilakukan karena diharapkan 

dengan menerapkan pendekatan perilaku anak dapat menciptakan ruang 

dan suasana yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak. Karena 

perilaku dapat membentuk suatu lingkungan dan lingkungan dapat 

membentuk suatu perilaku. Maka, perkembangan perilaku anak-anak usia 

6-12thn yang telah dikemukakan pada bab kajian teoritik diatas dapat 

berpengaruh pada desain bangunan yang akan dirancang. Dan diharapkan 

desain bangunan nantinya juga memberi dampak positif terhadap perilaku 

penggunanya.  

6.3. Kajian Teori Pendekatan Tema Desain  

Pendekatan tema desain periu dilakukan terhadap projek wisata 

edukasi profesi untuk anak. Karena dengan menggunakan tema desain akan 

mendapatkan suatu ciri khas bangunan yang dapat menarik minat 

masyarakat untuk mengunjungi bangunan tersebut.   



91 

 

 
Bagan 6. 1 Kerangka Pikir Pemilihan Tema 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018 
 

Tema desain yang dipilih untuk diterapkan pada projek Wisata 

Edukasi Profesi untuk Anak di Semarang ialah Arsitektur Neo-Modern. 

Penerapan point dari arsitekur neo-modern yaitu dilatarbelakangi oleh 

penciptaan suatu desain baru yang lebih berkesan estetis baik itu dalam segi 

fungsi maupun arsitektur. Sehingga tema desain tersebut sesuai dengan 

perancangan sarana edukasi untuk anak  yang lebih atraktif, imajinatif, 

keterbarukan dan modern yang diharapkan dapat memberikan kesan yang 

baru terhadap sarana wisata edukasi sehingga memiliki kekuatan dalam 

citra visual. Selain itu desain dari sebuah bangunan harus mampu 

menampilkan ekspresi arsitektur yang sesuai dengan fungsi bangunan.  

6.4. Kajian Teori Arsitektur Neo Modern   

Arsitektur Neo-Modern berkembang pada awal abad 21 tahun 1980 

merupakan gaya atau aliran dalam desain arsitektur yang berkembang 

sebagai tindak lanjut atau respon publik khususnya para arsitek terhadap 

aliran arsitektur modern (1975).  

Bermula dari runtuhnya Arsitektur Modern yang disebut juga 

“International Style”. Arsitektur Post Modern terus berkembang menjadi 
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banyak aliran, yaitu Dekonstruksi, Neo-Vernakular dan Neo-Modern. Pada 

arsitektur modern, bentuk geometri disusun secara secara murni (tanpa 

pengolahan), sedangkan pada arsitektur neo-modern, terdapat 

pengolahan bentuk dasar geometri (sudut bentuk geometri dibuat tidak 

tajam). Arsitektur neo-modern lebih bersifat estetis dan lebih berkembang 

teknologi serta morfologi bentuknya. 

Langgam ini memiliki ciri-ciri umum yang bersifat hi-tech (sadar 

akan perkembangan teknologi), complex form (bentuknya lebih 

berimprovisasi dan bervariasi), futuristik (bervisualisasi akan era ke depan) 

dan fasad atau wajah bangunan yang lebih bersolek namun berlawanan 

dengan arsitektur klasik.  

A. Nilai – nilai khusus arsitektur neo-modern yaitu : 

1. Traces of memory, menciptakan suatu desain baru dengan tetap 

mempertahankan unsur yang lama. 

2. Thematised ornament, bangunan memiliki rupa geometri yang lebih 

estetis dan variatif. 

3. Frenzied cacophony, bangunan mengembangkan order / desain 

baru. 

4. Explosive space, pembentuk ruang merupakan unsur trimatra 

(perabot dan fungsi sangat penting). Memberikan kesan futuristik 

yang saling berhubungan. 

5. Disjunctive complexity, programing menciptakan suasana ruang 

yang meningkatkan fungsi bangunan. 

B. Ciri – ciri khusus arsitektur neo-modern : 

1. Sadar akan perkembangan teknologi, baik itu teknologi yang dalam 

arsitektur maupun berkaitan dengan fungsi. 
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2. Bentuk lebih berimprovisasi dan bervariasi namun masih memiliki 

nilai geometris. 

3. Bervisualisasi akan era ke depan. 

4. Fasad bangunan lebih estetis walaupun tidak terlalu rumit. 

C. Berikut adalah ciri-ciri dari Neo Modern Architecture : 

1. Tampilan bentuk bangunan didominasi dengan bentuk geometri 

yang lebih bebas. 

2. Struktur dan kontruksi sebagai ornamen (The Art of Construction) 

3. Memperhatikan keadaan yang masa kini telah berkembang. 

4. Menempatkan ruang sebagai unsur dominan. 

5. Warna dan tekstur hanya sebagai aksen. 

6. Adanya kesatuan antar unsur pembentuknya. 

7. Pemanfaatan pencahayaan alami (skylight). 

8. Penggunaan warna yang bersifat monoton namun inovatif. 

Neo Modern terbagi menjadi 3 yaitu Plastism, Supermatism, dan High-

Tech. Berikut penjelasan dari 3 kategori tersebut. 

1. Plastism 

Banyak digunakan bentukan-bentukan yang berkesan fleksibel 

dengan banyak kurva serta lengkung. Bentukan yang fleksibel ini 

membuat bangunan lebih dinamis dan memiliki karakter. Bentukan 

tersebut tidak selalu bersifat struktural, seringkali bersifat dekoratif 

namun menyatu dengan bangunan dan bukan sekedar “tempelan” baik 

secara facade maupun interior bangunan. 
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Gambar 6. 1 Mercedesbenz museum 
Sumber : https://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-

benz/classic/museum/ 
 

2. Supermatism  

Mengutamakan perekayasaan bentuk dari bentukan yang umum. Dari 

arti kata “suprematis” sendiri yaitu melawan hal-hal yang bersifat 

lampau dan natural,. Istilah disposisi merupakan hal yang wajar dalam 

aliran Suprematism dalam mengemukakan ide dan konsep. Namun 

aliran ini memusatkan perhatian pada bangunan dari segi konsep 

bentukan yang mengarah pada karakter bangunan tanpa 

mempertimbangkan fungsi secara mendalam. Sense of art sangat 

terlihat dalam bangunan-bangunan karya aliran Neomodern-

suprematism. 

https://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-benz/classic/museum/
https://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-benz/classic/museum/
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Gambar 6. 2 American  Folk  Art Museum, 1961 

Sumber : https://www.architectmagazine.com/design/buildings/esto-
gallery-american-folk-art-museum_o 

3. High-Tech 

Biasanya menggunakan struktur yang ekstrim untuk ditonjolkan 

dengan bentuk yang sesuai dengan konsep/ide. Namun dalam hal ini 

juga dipertimbangkan fungsi secara sains yang menunjang 

kenyamanan manusia penggunanya.  

 
Gambar 6. 3 Pompidou Centre, Paris, 1977 (Piano and Rogers) 

Sumber : https://www.archdaily.com/64028/ad-classics-centre-georges-
pompidou-renzo-piano-richard-rogers 

 

Pada Arsitektur Neo Modern terdapat tokoh-tokoh sebagai berikut :  

a) Richard Meier  

b) Richard Rogers 

c) Renzo Piano 

d) Norman Foster 
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6.5. Kajian Konsep Perencanaan Kemungkinan Penerapan Tema Desain  

Berikut ini adalah beberapa kemungkinan penerapan teori Arsitektur 

Kontemporer pada pada perancangan Wisata Edukasi Profesi berdasarkan 

ciri khusus arsitektur Neo-Modern dan Neo-Modern Plastism, yaitu: 

PRINSIP ARSITEKTUR NEO 
MODERN  

STRATEGI PENCAPAIAN 

Sadar akan perkembangan 
teknologi, baik itu teknologi yang 
dalam arsitektur maupun berkaitan 
dengan fungsi. 

Menerapkan sistem teknologi 
keterbarukan. Misalnya seperti 
menerapkan material-material pelingkup 
bangunan yang semakin berkembang 
dan diimbangi dengan penggunaan 
teknologi yang fungsional untuk 
bangunan.  

Bentuk lebih berimprovisasi dan 
bervariasi namun masih memiliki 
nilai geometris. 

Gubahan massa didasari dengan 
bentuk geometris yang kemudian di 
kembangkan menjadi bentuk yang 
dinamis dan variative, dengan alasan 
anak-anak membutuhkan ruang-ruang 
yang dinamis dan imajinatif untuk dapat 
meningkatkan kreativitasnya.  

Bervisualisasi akan era ke depan.  Ekspresi wujud bangunan yang 
cenderung mengikuti gaya hidup 
masyarakat yang semakin modern, 
sehingga apabila ada perubahan pada 
bangunan nantinya tidak akan 
mengubah banyak bagian pada 
bangunan. Karena karakteristik gaya 
hidup masyarakat akan terus 
berkembang ke yang lebih modern.  

Fasad bangunan lebih estetis 
walaupun tidak terlalu rumit. 

Keteraturan penggunaan fasad 
bangunan dengan penggabungan 
bentuk bidang horizontal, vertical 
maupun lengkung namun tetap 
memperhatikan keteraturan pola fasad 
bangunan. 

Tabel 6.  1 Strategi Pencapaian Kemungkinan Penerapan Tema Desain 
Sumber : Analisa Pribadi, 2018 

 

 

 

 

 


