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BAB IV  

PENELUSURAN MASALAH  

 

4.1. Kajian Komperehensif 

Setiap pengunjung yang datang memiliki aktivitas yang berbeda, 

meskipun mereka memiliki tujuan yang sama yaitu untuk berlatih olahraga. 

Salah satu hal yang dibutuhkan dalam berolahraga yaitu suasana hati 

yang dapat menggugah semangat untuk terus berolahraga. Suasana 

tersebut dapat dimunculkan melalui hal-hal di sekitar kita misalhnya dari 

sisi arsitektur bangunan, ataupun dari sisi luar bangunan dimana alam 

sangat berpengaruh juga karena suasan alam dapat menyejukkan hati 

dan pikiran. Olahraga yang dilakukan di dalam sport club ini merupakan 

jenis olahraga rekreasi, sehingga aktivitas yang dilakukan juga harus 

membuat hati dan pikiran menjadi tenang dan memunculkan energi positif 

dari masing-masing pengunjungnya.  

Sesuai dengan kebutuhan jasmani penggunanya, maka pada sport club 

ini memiliki karakteristik yang dekat dengan alam karena manusia 

membutuhkan ketenangan dalam memenuhi kebutuhan jasmaninya 

sedangkan alam adalah media yang paling berperan didalamnya. Selain 

alam, air juga sebagai media yang membawa ketenangan bagi jiwa 

terutama pada suara gemerciknya. Yang membedakan disiini yaitu 

pengunjung memuaskan kebutuhan jasmaninya sambil melakukan 

olahraga dan dapat juga sambil menikmati Spa untuk memanjakan diri.  
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Kegiatan yang terjadi di dalam Sport club  ini cukup aktif dan 

membutuhkan sirkulasi udara yang baik sehingga perlu adanya penataan 

ruang dalam dan luar yang baik. Untuk penaataan ruang dalam 

memerlukan banyak bukaan agar terjadi pergantian udara yang cukup, 

oleh karena itu penataan ruang luar juga sangat berperan dalam hal 

tersebut. Penataan ruang luar (lansekap) diperlukan untuk mendapatkan 

lebih banyak peluang udara bersih yang dihasilkan dari pepohonan dan 

tanaman. Pada tapak terpilih, memiliki kondisi alam yang sudah cukup, 

namun suhu rata-ratanya masih cukup tinggi sehingga dengan adanya 

penataan lansekap dan penambahan vegetasi akan menciptakan 

lingkungan yang lebih sejuk agar dapat mendukung kegiatan olahraga 

terutama pada area olahraga outdoor yang membutuhkan tempat rindang. 

4.2. Pernyataan Fokus Desain 

Permasalahan yang muncul dalam perancangan Sport club ini yaitu 

tentang bagaimana pengaruh arsitektur organik terhadap reaksi dengan 

alam yang akan merespon kegiatan olahraga di dalamnya. 

4.3. Analisa Komprehensif antara Aspek Ruang pada Tapak  

Alasan pemilihan tapak dipengaruhi oleh potensi yang ada di sekitar 

tapak tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan dari fungsi dari 

bangunan itu sendiri. Selain potensi, pasti ada juga kendala yang ada di 

sekitar tapak tersebut. Kendala juga sangat berpengaruh pada fungsi 

sebuah bangunan sehingga dalam sebuah perancangan akan mencari 

pemecahan solusi untuk mendapatkan kenyamanan dalam area 

bangunan. Pada tapak terpilih, kendala yang ditemukan yaitu: 
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 Tapak berada di kawasan yang memiliki suhu dan tingkat polusi 

yang cukup tinggi.   

 Tapak cukup jauh dengan jalan raya dan tidak ada transportasi 

khusus menuju tapak. 

Sedangkan potensi yang ditemukan yaitu : 

 Tapak berada di kawasan dengan populasi tinggi dan status sosial 

ekonomi yang menengah keatas. 

 Tapak terletak di area yang aktif dan ramai 

 Terdapat perencanaan Simpang Lima kedua di area jalan menuju 

tapak 
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Gambar 2. 10 Fasilitas di Sekitar Tapak 
Sumber: analisis pribadi 

Masjid Al-Furqon 

Perumahan Tamansari 
Majapahit 
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Petra School Majapahit 

GKI Taman Majapahit 
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