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BAB V 

LANDASAN TEORI 

 Sirkulasi 

Alur sirkulasi dapat diartikan sebagai “tali” yang mengikat ruang-ruang suatu 

bangunan atau suatu deretan ruang-ruang dalam maupun luar, menjadi saling 

berhubungan. Oleh karena itu kita bergerak dalam waktu melalui suatu tahapan 

ruang. Kita merasakan ruang ketika kita berada di dalamnya dan ketika kita 

menetapkan tempat tujuan.20 

5.1.1 Sirkulasi Sebagai Penghubung Ruang 

Sirkulasi penghubung ruang adalah Pergerakkan atau ruang lingkup 

gerak suatu ruang yang saling berhubungan baik dengan fungsi, bentuk dan 

lainya. Ada tiga jenis sirkulasi sebagai penghubung ruang: 1)Sirkulasi melewati 

ruang, yaitu sirkulasi yang bertujuan untuk menghubungkan ruang. 2)Sirkulasi 

menembus ruang, yaitu sirkulasi yang berfungsi sebagai penghubung ruang satu 

dengan lainnya melalui atau menembus ruang yang lain. 3)Sirkulasi berakhir 

dalam ruang, yaitu sirkulasi yang berfokus terhadap akses penghubung ruang 

yang dianggap penting dan berakhir pada satu ruang. 

   

Gambar 5. 1 Skema Jenis Sirkulasi Sebagai Penghubung Ruang 

Sumber : Ching (2008) 

                                                
20  Ching (2008) 
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5.1.2 Alur Arah Sirlkulasi 

1)Radial : Konfigurasi Radial memiliki jalan-jalan lurus yang berkembang 

dari sebuah pusat bersama. 2)Network (Jaringan) : Konfigurasi yang terdiri dari 

jalanjalan yang menghubungkan titik-titik tertentu dalam ruang. 3)Linier : Jalan yg 

lurus dapat menjadi unsur pengorganisir utama deretan ruang. 4)Grid : Konfigurasi 

Grid terdiri dari dua pasang jalan sejajar yang saling berpotongan pada jarak yang 

sama dan menciptakan bujur sangkar atau kawasan ruang segi empat. 5)Spiral 

(Berputar) : Konfigurasi Spiral memiliki suatu jalan tunggal menerus yang berasal 

dari titik pusat, mengelilingi pusatnya dengan jarak yang berubah.(Ching, 2008) 

 

Gambar 5. 2 Skema Sirkulasi 

Sumber : Ching (2008) 

 

 Ruang Komunal 

Menurut PURWANTO et al., (2012) Ruang Komunal merupakan ruang yang 

menampung kegiatan sosial dan digunakan untuk seluruh masyarakat atau 

komunitas. Ruang komunal memberikan kesempatan kepada orang untuk 

bertemu, tetapi untuk menjadikan hal itu diperlukan beberapa katalisator atau 

orang-orang yang mendukung. Katalisator yang mungkin scara individu membawa 

orang lain untuk bersama-sama dalam sebuah aktivitas, diskusi atau topik umum. 
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Sebuah ruang terbuka publik akan menarik orang jika terdapat aktivitas dan orang 

yang dapat menyaksikannya21. 

 Fasade Interaktif  

Suatu fasade yang interaktif berkaitan dengan optimasi aspek fungsional 

dan pemanfaatan teknologi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fasade 

yang interaktif berkaitan dengan optimasi aspek fungsional dari suatu bangunan 

dan pemanfaatan dari teknologi aritektural yang ada. Hal ini akan menimbulkan 

hubungan timbal balikantara bangunan dan lingkungandi sekitarnya serta 

bangunan dan para penghuninya. Fasade yang interaktif juga akan berkaitan 

dengan aspek resposibilitas yang baik. Hal inilah yang akan menciptakan suatu 

kesinambungan antara bangunan dengan lingkungannya sehingga bangunan 

yang dirancang dapat berifat sustainable serta memiliki daya tarik dan 

kenyamanan yang optimal.Fox (2016) 

 Arsitektur Organik 

Arsitektur organik menurut Johnson (1991) merupakan sebuah arsitektur 

yang secara visual dan lingkungannya saling harmonis, terintegrasi dengan tapak 

dan merefleksikan bentuk kepedulian dari arsirteknya terhadap proses dan bentuk 

alam yang ingin diciptakan. Namun visual yang dirasakan tidak hanya dilihat 

sebagai ekspresi dari kehidupan budaya dan sosial, tetapi juga menjadi sesuatu 

                                                
21 Purwanto, Edi dan Wijayanti, 2012. Jurnal Pola Ruang Komunal di Rumah susun 

Bandarharjo Vol. 39, No. 1,  23-30, Semarang. 
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yang mempengaruhi kihidupan dalam dan luar manusia (fisik, psikologi, 

spiritual).22   

 Arsitektur Perilaku 

Arsitektur Perilaku mengacu pada kesadaran perilaku yang merujuk pada 

tindakan manusia antara individu manusia dalam  lingkungan sosial yang terjadi 

dan bergerak bersamaan. Ada tiga ragam prefrensi yaitu menyukai kesendirian, 

menyukai kebersamaan (sosial) dan ada yang diantara keduanya. Faktor yang 

mempengaruhi perilaku yaitu bisa berdasarkan dari proses individual masing-

masing pelaku. Proses individual tersebut yaitu Persepsi lingkungan, yang 

merupakan sebuah persepsi terhadap suatu informasi di suatu lingkungan. Lalu 

kognisi spasial, yang artinya keragaman proses berpikir (bisa dari pengalaman 

yang berbeda-beda sehingga alur pemikirannya tidak sama). Yang terakhir adalah 

Perilaku spasial, yang artinya pendeskripsian dan prefrensi secara personal 

(kecenderungan perilaku yang muncul yang berbeda dari setiap individu)23. 

Menurut Mangunwijaya (1992) Arsitektur berwawasan perilaku adalah 

Arsitektur yang manusiawi, yang mampu memahami dan mewadahi perilaku-

perilaku manusia yang ditangkap dari berbagai macam perilaku, baik itu perilaku 

pencipta, pemakai, pengamat juga perilaku alam sekitarnya. Arsitektur sebagai 

upaya penciptaan suasana dalam wujud ruang harus mempunyai nilai guna dan 

                                                
22 Johnson (1991). The Theory of Architecture 

23 Laurens (2004). Arsitektur dan Perilaku Manusia 
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citra. Guna merujuk pada keutuhan fungsi. Citra merujuk pada tampilan yang 

memiliki makna tertentu24. 

Dalam setiap aktivitas bersama, setiap pelaku individu mempunyai peran 

dalam menjalankannya. Peran dari pelaku individu mempunyai suatu pola yang 

akan mempengaruhi peran pelaku individu lainnya. Untuk memahami struktur 

dalam aktivitas pelaku, perlu dibedakan antara pemberi service dengan yang 

menerima service. Karena setiap pelaku dalam setiap pern dari aktivitasnya 

memiliki kapasitas untuk memberikan service dan juga mendapatkan suatu 

service25.  

 

Gambar 5. 3 Posisi interaktif Banyak Orang 

Sumber : Heimsath (1977) 

 

                                                
24 Mangunwijaya dalam Bagus Wahyu Saputro et al., (2018) 

25Heimsath (1977). Behavioral Architecture, halaman 51-53 


