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BAB VI 

PENDEKATAN PERANCANGAN 

 Pendekatan Perancangan Berdasarkan Pernyataan Masalah 

6.1.1 Pendekatan Sirkulasi  

Berdasarkan pernyataan masalah mengenai penataan massa bangunan 

yang bisa terintegrasi untuk memudahkan lansia dalam menjangkau kegiatan 

diluar dan didalam kompleks rumah lansia, perancangan perlu untuk dikaji 

menggunakan teori sirkulasi melalui pendekatan perilaku lansia. Karena berkaitan 

pada hubungan ruang dengan alur pergerakan pelaku didalam kompleks rumah 

lansia, dengan perbedaan jenis aktivitas. Sehingga Lansia bisa memiliki 

kemudahan bersirkulasi untuk menjangkau suatu kegiatan dengan kegiatan 

laninnya dengan tetap memiliki kenyamanan pada kondisi tertentu disaat 

membutuhkan privasi dan juga sebaliknya bisa lebih mudah untuk berinteraksi. 

6.1.2 Pendekatan Ruang Komunal 

Berdasarkan pernyataan masalah mengenai bentuk pelingkup untuk 

penunjang fungsi aktivitas individu lansia yang bisa interaktif dengan orang lain, 

perlu pendekatan teori ruang komunal. Karena ruang bagi lansia untuk interaktif 

dengan orang lain merupakan ruang yang bersifat publik sebagai penyaluran hobi 

yang juga bisa memiliki interaksi, untuk kebutuhan memperlihatkan suatu aktivitas 

yang bisa dilakukan bersama, dengan tujuan untuk mengkomunikasikannya 

seperti meberi pelatihan atau sharing ilmu pengetahuan antar pelaku lansia 

dengan warga. 
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 Pendekatan Arsitektur Organik 

Dalam pendekatannya pada desain arsitektur organic memiliki keterkaitan 

dengan interpretasi prinsip-prinsip alam yang dijadikan bentuk. Selain itu juga 

memiliki intergrasi yang baik dengan tapak, dan memiliki sebuah kompisisi yang 

menjadi kesatuan  yang saling berkaitantan, terhadap bangunan-bangunan yang 

ada disekitarnya.  

 Pendekatan Perilaku 

Arsitektur Perilaku sebagai tema yang diangkat merupakan sebuah 

pendekatan untuk menganalisa berbagai kebutuhan ruang terhadap fungsi – 

fungsi yang ada pada prancangan projek rumah lansia berbasis interaksi sosial 

dalam penyaluran hobi. Karena projek rumah lansia ini memiliki karakter perilaku 

yang berbeda dengan rumah lansia atau panti werdha lainnya. Fokus utamanya 

adalah fungsi tempat tinggal untuk lansia yang menunjang kegiatan berintraksi 

dengan orang luar (warga atau tamu) dan  juga menunjang kegiatan industri kreatif 

mandiri yang dilakukan lansia yang sifatnya sosial.  Sehingga pendekatan 

arsitektur perilaku akan mencangkup dalam berbagai pertimbangan pada 

perancangan rumah lansia ini, yang mengkaitkan berbagai penyelesaian desain 

berdasarkan kebutuhan dari perilaku lansia yang menghuni. 

Dalam kasus projek rumah lansia ini, Melalui pendekatan arsitektur perilaku 

tidak bisa didefinisikan fungsi secara spesifik pada suatu ruang secara tepat atau 

satu arah. Tetapi bisa dempertimbangkan kemungkinan perilaku dan 

memunculkan suatu gagasan yang mampu menjawab secara fleksibel, intinya 

tergantung setiap individu lansia, sehingga fungsinya akan menjadi situasional 

yang bergantung dari pelaku individu utamanya (penghuni lansia). Karena 

berdasarkan teori yang ada, tidak bisa dijabarkan perilaku individu untuk 
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menemukan kesamaan antara individu satu dengan lainnya secara seratus 

persen, dan akan selalu ada pembeda dari proses individual yang pernah 

dialaminya. 

Maka pada permasalahan mengenai bentuk dan tata ruang yang dapat 

memenuhi kebutuhan aktivitas lansia dalam mendukung produktivitas industri 

kreatif, perlunya ruang kerja yang fleksibel atau bisa diatur sesuai kebutuhan dari 

lansia, dan tidak harus menjadi tempat yang interaktif keluar tapi bisa menjadi 

tempat kerja yang lebih privat. Secara arsitektural tentunya akan dijawab melalui 

gagasan atau ide desain yang berkaitan pada pelingkup bangunan dan penataan 

organisasi ruangnya yang bisa fleksibel dari sisi interaktifnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


