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BAB VI PENDEKATAN PERANCANGAN 

A. Pendekatan Konsep 

Berdaarkan permasalahan diatas, terdapat berbagai teori yang digunakan 

untuk memecahkan masalah tersebut, antara lain: 

Tabel 6. 1Pendekatan Pemecahan Masalah 
Sumber : Analisis Pribadi, 2019 
 

Pernyataan Masalah Desain Uraian Teori 

Bagaimana wujud rancangan bangunan 

yang dapat menarik minat baca anak. 

 

Menampilkan ekspresi bentuk bangunan 

berdasarkan unsur imajinatif, serta 

rekreatif sebagai bangunan perpustakaan 

anak.   

Menampilkan wujud bangunan guna 

menarik minat baca terhadap anak 

dengan perwujudan unsur imajinatif dan 

rekreatif  

Bagaimana merancang tata ruang dan 

bentuk yang mempengaruhi keselamatan 

dan keamanan pada anak. 

Pola tata ruang  

Menampilkan bentuk visual bangunan 

baik dalam wujud, warna, tekstur, serta 

insersia visual. 

Pemilihan bahan pelingkup sesuai 

dengan kebutuhan anak usia dini 

 

Berdasarkan kedua permasalahan diatas terdapat permasalahan pada 

projek Perpustakaan Anak ini dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas serta 

beberapa teori yang dikaji, yaitu bagaimana meningkatkan minat baca pada anak 

dengan menciptakan suasana serta pola penataan serta bentuk bangunan sesuai 

dengan karakteristik anak sehingga memiliki kekhasan sebagai identitas 

bangunan. 
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Penetapan tema desain dengan Arsitektur Neo Modern Plastism dihaasilkan 

berdasarkan permasalahan wujud bangunan Perpustakaan Anak di Surakarta. 

B. Penerapan pendekatan Arsitektur Neo Modern Plastism Sebagai Tema 

Perancangan  

Pendekatan perilaku anak guna menciptakan ruang dan suasana yang dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan anak, karena perilaku dapat membentuk suatu 

lingkungan begitu sebaliknya. Berdasarkan perilaku anak usia dini dapat 

berpengaruh pada desain bangunan yang akan dirancang, serta dapat 

memberikan dampak positif terhadap perilaku anak.  

Penerapan Arsitektur Neo Modern dilatarbelakangi oleh penciptaan suatu desain 

baru dengan kesan estetis dalam perancangan perpustakaan anak yang lebih 

imajinatif serta rekreatif, keterbarukan, serta modern sehingga dapat menjadi 

kekuatan citra visual bangunan.  

1. Kajian Teori Arsitektur Neo Modern 
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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).  

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. 

Adapun ciri-ciri arsitektur Neo-Modern adalah (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 sebagai aksen, (6) adanya kesatuan 

antar unsur pembentuknya, (7) pemanfaatan pencahayaan alami, (8) 

penggunaan warna yang bersifat monoton namun inovatif. 

2. Nilai Khusus Arsitektur Neo Modern 

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

mempertahankan unsur yang lama. 

b. Thematised ornament, bangunan memiliki rupa geometri yang lebih 

estetis dan variatif. 

c. Frenzied cacophony, bangunan mengembangkan order / desain baru. 

d. Explosive space, pembentuk ruang merupakan unsur trimatra (perabot 

dan fungsi sangat penting). Memberikan kesan futuristik yang saling 

berhubungan. 

e. Disjunctive complexity, programing menciptakan suasana ruang yang 

meningkatkan fungsi bangunan 
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Arsitektur Neo Modern dibagi menjadi 3, yaitu Plastism Banyak digunakan 

bentukan-bentukan yang berkesan fleksibel dengan banyak kurva serta lengkung. 

Bentukan yang fleksibel ini membuat bangunan lebih dinamis dan memiliki 

karakter., Supermatism dengan mengutamakan perekayasaan bentuk dari 

bentukan yang umum. Dari arti kata “suprematis” sendiri yaitu melawan hal-hal 

yang bersifat lampau dan natural, Serta High Tech Biasanya menggunakan 

struktur yang ekstrim untuk ditonjolkan dengan bentuk yang sesuai dengan 

konsep/ide.  

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan Arsitektur Neo Modern 

Plastism sebagai tema desain, ditinjau dari segi karakteristik pelaku sebagai 

ekspresi wujud bangunan dengan bentuk dinamis dan variatif guna menciptakan 

unsur imajinatif pada perpustakaan anak.  


