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BAB VI PENDEKATAN PERANCANGAN 

 

A.  Pendekatan Konsep 

  Berdasarkan permasalahan diatas, terdapat berbagai teori yang 

digunkan untuk memecahkan masalah tersebut, antara lain : 

 

Tabel 6. 1 Pendekatan Pemecahan  masalah 

Pernyataan Masalah Desain Urain Teori  

 

 

Bagaimana merancang bangunan 

untuk menciptakan kenyaman 

pada Planetarium dan Galeri 

Astronomi? 

 

Menciptakan kenyamanan pada 

Planetarium dengan berdasarkan 3 

Aspek yaitu : Aspek Sirkulasi , Aspek 

Visual, Aspek Akustik  

Menciptakan Kenyaman pengunjung 

pada Galeri Astronomi dengan 

berdasarkan Aspek Sirkulasi  dan 

Aspek Visual 

Bagaimana Mengatur Pola  tatanan 

ruang terhdap keluasan tapak yang 

dimiliki ? 

Pola tata ruang  

Organisasi Ruang 

Menciptakan Bangunan yang ikonik di 

lingkungan kawasan sekitar 

Menciptakan image dalam masyrakat 
yang bersangkutan bahwa bentukan 
tersebut bentukan ideal bagi mereka 
yang perlu di pertahankan. 

Mewujudkan identitas berdasrakan 
fungsi kegitan utama dalam bangunan  

Tabel 6. 1 Pendekatan Pemecahan  masalah 

 Sumber : analisa pribadi 

Dari Ketiga permasalahan  tersebut  tentunya mempunyai tahap dan 

penangnan penyelesain masalah yang berbeda  . Dalam kasus permasalahan 

berdasarkan Tabel pemecahan masalah dan beberapa teori yang telah di kaji 

sebelumnya yaitu memberikan identitas sebuah rancangan yang memiliki 

kekhasan tidak hanya fungsi bangunan itu sendiri namun dapat memberi 
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kesan identitas pada arsitekturnya, serta mampu memaksimalkan potensi 

tapak  dan memberi kesan terhadap kenyaman pada aspek pengguna dan 

lingkungan sekitarnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tentunya penetapan pendekatan perancangan Arsitektut ikonik dihasilkan 

berdasarkan permasalah dan dapat menjadi benang merah pada 

perancangan Planetarium dan Galeri Astronomi. 

Penerapan pendekatan Arsitektur Metafora  sebagai Tema 

Perancangan 

Pemilihan tema  Metafora  guna untuk mendukung dari pendekatan ikonik 

pada perencanaan bangunan, Berikut  merupakan pengertian dari Arsitektur 

Metafora. 

Arsitektur metafora dikembangkan di Eropa pada pertengahan abad ke-

20. Dan merupakan salah satu aspek postmodernisme juga merupakan 

perkembangan dari arsitektur ekspresionis. Gaya ini ditandai dengan 

penggunaan analogi dan metafora sebagai inspirasi dan arahan utama dalam 

mendesain. Metafora merupakan bagian dari gaya bahasa yang digunakan 

untuk menjelaskan sesuatu melalui persamaan dan perbandingan. 

Ikonik 

 

Kenyaman 

Bangunan 

Pola Tatanan  

Ruang  Arsitektur 

Metafora 

bagan 6. 1 Pendekatan Pemecahan masalah 
sumber : Analisa Pribadi,2019 
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 Metafora berasal dari bahasa latin yaitu “Methapherein” yang terdiri dari 2 

buah kata yaitu “metha” yang berarti : setelah, melewati dan “pherein” yang 

berarti : membawa. Secara etimologis diartikan sebagai pemakaian kata-kata 

bukan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan 

persamaan dan perbandingan. 

Arsitektur metafora menurut Anthony C. Antoniades, 1990 dalam ”Poethic of 

Architecture” : Suatu cara memahami suatu hal, seolah hal tersebut sebagai 

suatu hal yang lain sehingga dapat mempelajari pemahaman yang lebih baik 

dari suatu topik dalam pembahasan. Dengan kata lain menerangkan suatu 

subyek dengan subyek lain, mencoba untuk melihat suatu subyek sebagai 

suatu yang lain. metafora arsitektur diidentifikasi menjadi 3 kelompok:  

1. Intangible Metaphor (Metafora abstrak) Rancangan arsitektur mengacu 

pada hal – hal yang bersifat abstrak dan tidak dapat dibendakan. Metafora 

dimunculkan dalam konsep dan ide, dengan mengambil esensi dari benda 

ataupun sesuatu yang dimetaforakan.  

2. Tangible Metaphor (Metafora Konkrit) Rancangan arsitektur mengacu pada 

benda – benda nyata dan dapat dirasakan secara visual. Metafora 

dimunculkan secara visual dari bentuk arsitektur maupun materialnya.  

3. Combined Metaphor (Metafora Kombinasi) Rancangan arsitektur 

menggunakan metafora teraba dan tak teraba sekaligus di dalamnya, baik 

dalam konsep, ide, persepsi, dan bentuk. 

Perbedaan analogi dan metafora menurut  James C. Snyder dan Anthony J. 

Cattanse dalam Introduction of Architecture. Metafora itu mengidentifikasi pola 

yang mungkin terjadi dari hubungan parallel dengan melihat keabstrakannya 

sedangkan analogi itu menerapkan bentuk secara literal. 

Dari pendekatan arsitektur diatas yaitu arsitektur metafora muncul 

langgam postmodern adalah faham yang berkembang setelah era modern 
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dengan modernismenya. Postmodernisme bukanlah faham tunggal sebuah 

teori, namun justru menghargai teori-teori yang bertebaran dan sulit dicari titik 

temu yang tunggal. Postmodern terdapat beberapa aliran, yang masuk 

dengan pendekatan arsitektur metafora adalah langgam postmodern dengan 

aliran methapor dan metafisik dimana Bentuk dari desain arsitektur 

merupakan ekspresi eksplisit dan implisit dari ungkapan metafora dan 

metafisika (spiritual) dari sang arsitek yang umumnya memiliki cerita yang 

filosofis dibalik desain tersebut.  

 

Telah di tetapkan pada ke dalam desain akan menggunakan Arsitektur 

Metafora dikarenakan akan merepresentasikan bentuk bangunan ke benda 

terhadap ke perancangan desain.  




