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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Olahraga sangat penting bagi kesehatan tubuh kita, tetapi masih 

banyaknya masyarakat yang kurang memaknai betapa pentingnya 

olahraga tersebut sehingga muncul sebuah pemikiran untuk membuat 

olahraga menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi masyarakat. 

Seiring dengan berjalannya waktu, manusia lebih senang mengikuti 

trend yang sedang berkembang saat ini. Hal tersebut memunculkan 

gagasan bahwa olahraga dapat dijadikan sebagai gaya hidup sehingga 

dapat diikuti oleh masyarakat dilihat dari beberapa pengguna fasilitas 

olahraga sebagian berasal dari masyarakat menengah keatas.  

Gaya hidup terbentuk dari cara pandang seorang individu yang akan 

mempengaruhi pola perilakunya dan akan dapat konsekuensi yang 

harus diatasinya sendiri. Lingkungan pun dapat berpengaruh karena 

lingkungan merupakan tempat dimana individu tersebut tinggal. Dari cara 

pandang tersebut, mengandung makna bahwa seseorang ingin 

dipersepsikan orang lain, sehingga gaya hidup dan status sosial menjadi 

sebuah cara pembentukan image yang akan dipandang orang lain. 

Dalam pembentukan image inilah dibutuhkan status tetentu yang 

mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. 



 
  

2 
 

Dengan adanya pernyataan tersebut, maka muncullah gagasan untuk 

mendirikan sebuah Sport club, dimana Sport club merupakan sebuah 

kelompok olahraga yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk 

berolahraga dan bertujuan untuk mengajak mereka lebih sadar akan 

kesehatan dengan memberikan fasilitas olahraga yang memadahi. Pada 

projek Sport club ini terdapat adanya klinik konsultasi kesehatan oleh 

dokter spesialis olahraga yang didalamnya juga terdapat penjualan 

suplemen dan paket olahraga untuk pembentukan tubuh ideal. 

Konsultasi berat badan ini terdapat program dimana anggotanya akan 

digolongkan sesuai dengan paket yang dipilih atau olahraga yang 

memang dibutuhkan dalam program pembentukan tubuhnya dengan 

dipandu oleh trainer. Dengan adanya beberapa pengelompokan 

tersebut, dapat memunculkan adanya sosialisasi antar anggota bahkan 

terjadi kelompok-kelompok yang memiliki tujuan sama. 

Sport club ini memberikan magnet baru  bagi masyarakat yang 

mengikuti gaya hidup masa kini dengan fasilitas-fasilitas yang memadahi 

sebagai usaha menunjang kebutuhan masyarakat. Aktivitas utama yang 

dilakukan adalah berolahraga, selain itu juga pengunjung dapat 

menikmati Spa untuk perawatan tubuh dan juga klinik konsultasi 

kesehatan dan berat badan.  

Bangunan ini diharapkan dapat bersinergi dengan lingkungan sekitar 

sehingga mengusung tema desain arsitektur organik dengan 

menggunakan pendekatan hubungan langsung dengan alam dari segi 

bentuk dan material yang diterapkan pada bangunan. Dari segi 
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arsitektural bangunan, bangunan menyesuaikan lingkungan sekitarnya 

supaya tercipta suasana yang menyatu dengan alam. Suasana tersebut 

sangat dibutuhkan oleh pengunjung yang sedang berolahraga, sesuai 

dengan tujuan utama pembangunan projek ini yaitu berolahraga dan 

rekreasi untuk relaksasi meninggalkan hiruk pikuk kota dan aktivitas 

sehari-hari yang melelahkan. 

1.2. Masalah Desain  

Terdapat beberapa masalah desain dalam projek Sport club: 

- Bagaimana pengaruh arsitektur organik terhadap reaksi dengan 

alam? 

- Bagaimana mengolah penataan ruang luar dan dalam agar 

keduanya dapat saling merespon kegiatan terjadi di dalamnya? 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan pembangunan projek Sport Center adalah: 

- Menciptakan suasana olahraga yang menyatu dengan alam dalam 

rangka olahraga rekreasi untuk relaksasi. 

- Menyusun penataan ruang yang nyaman bagi pengunjung untuk 

memudahkan sirkulasi antar ruang olahraga. 

b. Projek sport club ini diharapkan menjadi kontribusi positif bagi 

beberapa lingkup antara lain:  

- Lingkungan sekitar 

Meningkatkan pendapatan sektor lingkungan sekitar karena 

merupakan kawasan baru dan sedang berkembang. 
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- Masyarakat 

Pembangunan sport club ini diharapkan dapat meningkatkan 

kepekaan akan olahraga dengan kegiatan pelatihan kemampuan 

dan kebugaran tubuh masyarakat. 

- Pengunjung Sport club 

Pengunjung merasakan kesenangan tersendiri setelah mengikuti 

olahraga dan menjadi lebih tertarik untuk melakukan olahraga secara 

rutin dan memiliki tubuh yang lebih sehat. 

1.4. Sistematika Pembahasan  

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini membahas tetang deskripsi projek mulai dari latar belakang, 

isu, pernyataan masalah, kajian pustaka, tujuan, manfaat projek, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II Gambaran Umum 

Pada bab ini membahas tentang gambaran mengenai bangunan yang 

direncanakan, pengertian dan teori tentang bangunan tersebut serta 

tinjauan projek sejenisnya termasuk juga pemilihan tapak beserta kendala 

potensinya dan kondisi sosial ekonomi pada tapak. 

BAB III Pemrograman Arsitektur 

Pada bab ini membahas tentang analisa dari kebutuhan ruang didalam 

Sport Club dan pengolahan tapak, serta perhitungannya lahan yang akan 

berpengaruh pada penataan dan fungsi bangunan. 
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BAB IV Penelusuran Masalah 

Pada bab ini membahas tentang kajian komprehensif mengenai masalah 

yang ditemui, dengan menggunakan pembahasan fokus desain yang 

ditetapkan dalam Sport Club. 

BAB V Kajian Teoritik 

Pada bab ini membahas tentang pernyataan masalah yang muncul pada 

Sport Club yang dipecahkan melalui teori-teori yang berhubungan dengan 

masalah yang ada. 

BAB VI Pendekatan Desain 

Pada bab ini membahas tentang penetapan pendekatan perancangan 

desain yang berhubungan dengan tema desain perencanaan Sport Club. 

BAB VII Konsep Perencanaan 

Pada bab ini membahas tentang konsep yang digunakan dalam 

perancangan mulai dari tata ruang, keruangan, bentuk, struktur, 

pelingkup, sistem bangunan dan teknologi bangunan. 

BAB VIII Strategi Desain 

Pada bab ini berisi tentang tahapan proses perancangan desain dimana 

merupakan benang merah dari pembahasan pada bab yang sudah 

dibahas sebelumya. 




