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BAB V  LANDASAN TEORI 

5.1 Teori Pemecahan Masalah Desain  
Dalam menciptakan tata ruang,,fasilitas,ruangan dan jsuasana jyang.cocok sesuai 

dengan.bangunan.sekolah, perancang di haruskan untuk mendalami karakteristik 

perilaku. Pendalaman karakter dari dominansi.pengguna bangunan sangatlah 

diperlukan untuk menunjang keberlangsungan aktivitas siswa .dalam .bangunan.yangj 

tepat .bagi .penggunanya. dengan mendalami. karakter.profesi.penerbangan, 

perancang dapat menciptakan bangunan sekolah yang dapat menciptakan.karakter 

dapat menciptakan.sekolah penerbangan.yang baik.  
 

 Teori Tata Ruang (Tata Ruang) Ideal. 
1.   Teori tata ruang luar dan.ruang.dalam 

Tata adalah unsur unsur yang berhubunga, berinteraksi atau membentuk suatu 

kesatuan Bersama dengan sistem. Sedangkan arti dari ruang adalah rongga yang di 

batasi oleh permukaan bangunan. Tata, menata dan mengatur ruang memiliki 3 unsur 

suku pokok yaitu unsur kegiatan, kualitas seperti kekhasan, ciri mengenai sesuatu 

ataupun sifat. Unsur, kualitas dan ciri di kelompokkan menjadi lima tata atur yaitu 

fungsi,ruang, geometri, tautan dan pelingkup. (White, 1986). 

Secara visual,(Ching, Francis D.K. Architecture :Form,Space and Order. Van Nostrand 

Reinhold Co. 1996) ruang dimulai dari titik, kemudian dari titik tersebut akan 

membentuk garis, lalu dari garis akan membentuk bidang bidang yang kemudian 

dikembangkan menjadi bentuk ruang. Dengan demikian pengertian ruang di sini 

mengandung suatu dimensi yaitu panjang (p) ,lebar (l) dan tinggi (t). 

A. Ruang luar 

Imanuel kant, berpendapat bahwa ruang bukanlah sesuatu yang objektif 

ataupun nyata, tetapi sesuatu yang subjektif. Ruang di dalam arsitektur adalah suatu 

area yang di batasi oleh 3 elemen pembatas yang membatasi antar ruang yakni 

lantai,dinding dan langit langit.  

Elemen elemen tersebut tidak selalu nyata dan utuh, tetapi elemen tersebut 

bersimbolik,ruang luar ialah ruang dengan membatasi alam yang sifatnya tidak 

terbatas. Pada ruang luar elemen atap dianggap tidak ada tetapi tetap di batasi oleh 

2 bidang yaitu lantai dan dinding, perencanaan dan perancangan ruang luar tersebut 

biasa di sebut dengan arsitektur tanpa atap, contohnya seperti pohon yang di jadikan 

sebagai dinding pembatas, tanah dan rumput yang di jadikan sebagai lantai. 
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Gambar 5 1 ruang yang di batasi oleh 

alam 

 
Gambar 5 2 ruang yang di batasi oleh 

bangunan dan tanaman buatan manusia 
Tabel 5 1 Elemen Batasan Ruang 

Sumber : Form, Space, and Order- D.K. Ching. 
 

Perancangan bidang alas dan dinding menjadi perhatian khusus dan juga bidang ini 

sangat mempengaruhi hasil dari rancangan suatu objek yang akan di rancang. Berikut 

adalah beberapa aspek perancangan ruang luar yaitu : 

Ø Lantai 

Bahan material yang di gunakan di dalam ruang dalam dan ruang luar tentunya 

memiliki struktur material yang berbeda, penggunaan ruang luar tentunya 

menggunakan bahan material yang kasar atau tekstur bentuknya lebih 

bergelombang di banding dengan ruang dalam yang memiliki tekstur material 

lembut. Penggunaan material ruang luar tergolong keras seperti material batu, 

conblock, batu bata, kerikil, dan material keras lainnya yang dapat diaplikasikan 

pada ruang luar yang nantinya akan digunakan,untuk,penutup,atau pelindung baik 

untuk manusia atau,kendaraan. Pemakaian,material yang tepat akan sangat 

bermanfaat pada saat ruang,luar mengalami perawatan, seperti material dengan 

tingkat kekuatan yang keras,akan tahan lebih lama karena material tersebut dapat 

menahan beban dari luar yang nantinya akan di terima oleh bangunan, Sedangkan 

untuk daerah yang bukan merupakan daerah perlintasan, dapat menggunakan 

material yang lunak, seperti tanah ataupun rerumputan. 

Ø Dinding 

Dinding di ruang luar dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu : 

1. Dinding massif 

Dinding massif merupakan ruang yang di pisahkan dengan dinding yang 

memiliki ketebalan kuat, nantinya dinding tersebut menjadi struktur utama di 

dalam bangunan, dinding massif ini memiliki ketinggian tertentu yang 

memisahkan ruang luar dan ruang dalam  

2. Dinding Transparan 

Dinding transparan merupakan dinding yang membatasi ruangan dengan 

pembatas yang tidak full atau tertutupi secara keseluruhan, tetapi hanya 
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sebagian dan masih memungkinkan terdapat celah, dinding ini berupa 

pepohonan atau pagar. 

3. Dinding semu (Imajiner). 

Dinding semu(imajiner) memiliki sifat yang subjektif, karena dinding tersebut 

merupakan hasil dari perasaan pengamat. Dinding jenis ini tidaklah berbentuk 

nyata, namun tetap membatasi ruang luar satu dengan ruang luar yang lainnya. 

Sebagai contoh sungai,,batas laut, dan lain sebagainya. 

Menurut jenis dan sifatnya, ruang luar dibedakan menjadi 3 jenis yaitu: 

- Menurut Kesan melalui fisik. 

• Ruang Positif. 

Merupakan ruang yang dikelilingi oleh objek atau bangunan dan 

memiliki fungsi untuk mewadahi/kegiatan/yang,diingikan/oleh 

perancang. 

• Ruang Negatif. 

Merupakan ruang yang menyebar, dan tidak memiliki lingkup apapun. 

Ruangan ini tercipta dengan sendirinya tanpa direncanakan oleh 

seseorang. 

- Menurut Sifat Sosial. 

• Ruang Sosiofugal 

Ruang yang diciptakan untuk memisahkan individu satu dengan lainnya 

tujuannya agar ruang per ruang memiliki kesan privat. 

• Ruang Sosiofetal 

Ruang luar ini memiliki kecenderungan terpusat pada satu daerah 

tertentu, dimana ruang atau area tersebut di fungsikan.untuk kelompok 

kelompok manusiajdalam melakukan interaksiisosial 

Ruang di bagi menjadi 2 yaitu 

- Ruang hidup : bentuk tata ruang  yang benar di dalam meletakan sebuah masa 

bangunan, ruangan tersebut masih terdapat aktivitas 

- Ruang mati : ruang yang terbentuk dengan tidak di rencanakan, tidak dapat di 

gunakan dengan baik. Ruang mati adalah ruang yang di buang dengan sia sia/ 

percuma, akan sangat tanggung jika di fungsikan sebagai kegiatan karena 

biasanya di letakan tidak di tengah dan juga tidak di tepi.  
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Gambar 5 3 ruang hidup dan ruang mati 

sumber : http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/tata_ruang_luar_1/bab2- 
konsep_dasar_ruang_luar.pdf.   

Masalah ruang ini dapat di selesaikan dengan di ubah menjadi ruang hidup kembali. 

 
Gambar 5 4 pemecahan dengan menggeser bangunan kesalah satu sisi 
sumber : http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/tata.ruang_luar_1/bab2- 

konsep_dasar_ruangluar.pdf. 
Ø Ruang terbuka  

Didalam sekolah Penerbangan, Ruang terbuka sangatlah di perlukan disini, Ruang 

terbuka yang di maksutkan disini adalah ruang terbuka yang di susun oleh dinding 

bangunan dan lantai bangunan yang sifatnya umum atau pribadi sesuai dengan 

masing masing fungsi bangunan. 

Fungsi ruang terbuka terdapat 2 sisi, dan tentunya memiliki masing masing fungsi 

yang berbeda yaitu : 

1. Ruang terbuka yang memiliki masing masing fungsi sebagai 

• Tempat peralihan/ menunggu 

• Tempat bersantai 

• Sebagai ruangan untuk mendapatkan udara segar dengan lingkungan 

• Sarana penghubung satu tempat ke tempat lain 

• Tempat komunikasi social. 

• Tempat bermain 

• Tempat olahraga 

• Sebagai pembatas atau jarak 

2. Ruang terbuka secara ekologis. 

• Penyegaran udara 

• Pelembut arsitektur bangunan 

• Menyerap air hujan 
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• Pengendalian banjir 

• Memelihara coosystem 

Ruang terbuka hijau merupakan ruang yang sangat di perlukan di dalam 

merancang sebuah bangunan karena RTH merupakan upaya di dalam 

perancangan yang memiliki fungsi untuk mengatasi tingkat strees siswa yang di 

sebabkan oleh pembelajaran yang begitu padat, selain itu, ruang terbuka hijau juga 

sebagai biofilter yang relative sehat,membuat kenyamanan dan juga dapat 

menurunkan stress. RTH berperan penting dalam mengurangi polusi karena 

vegetasi yang ada berfungsi sebagai penyerap karbondioksida dan penghasil 

oksigen. 

Ø Ruang positif dan negatif 

 
Gambar 5 5 ruang positif dan negative 

sumber : http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/tata_ruang_luar_1/bab2- 
konsep_dasar_ruang_luar.pdf. 

 
Ruang positif adalah ruang terbuka yang diolah dengan meletakan masa 

bangunan yang sifatnya positif. 

Ruang negatif adalah ruang terbuka yang menyebar dan tidak berfungsi dengan 

jelas, setiap ruangannya tidak direncanakan. 

B. Ruang dalam  

Pengertian desain interior menurut Francis D. K. Ching (2002: 46), Interior 

design in the planning, layout, and design of the interior space within buildings. 

These physical settings satisfy our basic need for shelter and protection, they set 

the stage for and influence the shape of our activities, they nurture our aspirations 

and express the ideas which accompany our action, they affect our outlook, mood, 

and personaliy. The purpose of interior design, therfore, is the functional 

improvement, aesthetic enrichment, and psychological enhancement of interior 

space. 

Menurut pendapat dari D.K.Ching mengenai ruang dalam, bahwa lingkup ruang 

dalam arsitektur untuk desain interior terbatas  pada aturan tata letak dan desain 

ruang, elemen elemen pada ruang dalam meliputi elemen dinding, elemen atap 

atau plafon, dan elemen alas. Peraturan peraturan pada ruang tujuannya untuk 
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memperbaiki fungsi, memperkaya estetika yang berkaitan dengan psikologi 

penggunanya 

Ruang dalam merupakan wadah yang di gunakan manusia beraktifitas, 

terbentuk dari pembatas di dalam ruangan, ruang pergerakan/ sirkulasi di dalam 

ruang terbentuk melalui elemen pengisi, dalam mencapai kualitas ruang yangbaik 

perlu di perhatikan pembatas, pengisi, pelengkap yang mencakup ukuran, bentuk, 

kualitas lingkungan dan isi ruang.peraturan peraturan pada ruang dalam bertujuan 

untuk memperbaiki fungsi, memperkaya estetika yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap psikilogi/ psikis manusia/ pengguna bangunan tersebut.    

Pembatas utama ruang meliputi struktur, dinding pembatas, sudut dinding, 

pintu, jendela, atap plafond, partisi, permukaan lantai. Adapun elemen pembatas 

ruang yang lainnya yaitu : 

• Pencegahan penetrasi polusi udara, suara, cahaya, penghawaan, dan debu 

• Seleksi transmisi faktor lingkungan (cahaya, pemandangan, suara) • 

Mendefinisikan wilayah.  

• Keamanan (kebakaran, binatang buas, bahaya alam, manusia, dan mesin) 

• Pendukung struktur bangunan  

• Tempat memasang elemen pelengkap. 

• Tempat meletakkan elemen pengisi 

 

 
gambar 5 6 pelingkup ruang dalam 

sumber : www.google.com 
Ø Ketentuan Desain Ruang dalam. 

Di dalam mendesain ruang dalam / interior, terdapat 8 prinsip perancangan 

yaitu : 

1. Unity dan Harmoni 

Ruangan yang di tata memiliki keseimbangan dengan elemen elemen 

pelengkap dan untuk penataannya harus di tata dengan baik. Hal ini 

bertujuan untuk memunculkan komposisi yang seimbang antara ke 

duanya, dan juga memunculkan keindahan pada ruang.  

2. Focal Point 
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Focal point adalah sebuah aksen berupa barang, lukisan, patung dan 

benda benda yang memiliki makna,letaknya berada di dalam suatu 

ruangan dan memiliki fungsi sebagai daya tarik dari ruangan.  

3. Keseimbangan (Balance) 

Adanya penyetaraan pembagian pandangan darisatu bagian ke bagian 

lainnya, hal ini bertujuan agar pandangan pengamat tidak condong ke 

salah satu bagian saja, tetapi menyeluruh. Keseimbangan di bagi menjadi 

3 yaitu : 

a. Simetris : Elemen desain di bagi menjadi 2 yang letaknya berhadapan, 

memiliki poros di tengah tujuannya untuk menyamakan posisi.  

b. Asimetris : Pembagian elemen tidak berporos ke tengah dan tidak 

simetris antara kanan dan kiri.  

c. Radial  : Sebuah elemen berpusat di bagian tengah   

d. Detail  : Elemen yang berkaitan dengan detail barang yang ada di 

dalam ruangan, letak dalam perabotnya  diperhatikan dengan detail  

e. Ritme : Sebuah poa pengulangan repetisi yang di gunakan di dalam 

sebuah desain, tujuannya agar desain tidak monoton dan juga norak  

f. Skala dan proporsi : skala dan proporsi lebih menekankan ukuran dari 

msing masing ruangan. Misal untuk pemilihan lantai pada bangunan, 

ukuran plafond dan juga wallpaper dinding.  

g. Warna : Pemilihan warna yang tepat dalam ruangan dapat 

berpengaruh terhadap pengguna nya karena sifat warna adalah untuk 

memunculkan karakter yang ada di dalam diri penghuninya.   

 Teori Kenyamanan Ruang. 
Kenyamanan di dalam perancangan sekolah harus selalu di perhatikan, karena 

kenyamanan sekolah menjadi hal penting dalam proses sarana pembelajaran siswa, 

kenyamanan menyangkut konsentrasi siswa. Semakin nyaman suatu ruangan, 

semakin fokus pula sistem pembelajaran siswa ketiks proses belajar mengajar.  

A. Kenyamanan Visual 
a. Pencahayaan.  

Pencahayaan atau penerangan ruangan yang membantu kinerja pemakai ruang, 

karena ruangan tidak dapat memaksimalkan fungsi dengan baik apabila tidak tersedia 

pencahayaan yang baik. pencahayaan memiliki peran yang sangat penting karena 

fungsi cahaya sangat berpengaruh di dalam menyusun tata ruang, bagus dan tidaknya 

pencahayaan tergantung pada desain bangunan itu sendiri, Prinsip prinsip 

pencahayaan adalah cahaya yang berlebihan tidak akan membuat ruangan menjadi 



74 
 

lebih baik, kuallitas pencahayaan yang baik ditentukan oleh tingkat refleksi cahaya dan 

beberapa banyak cahaya yang di pancarkan di dalam ruangan Terdapat 2 macam 

cahaya yang dapat masuk ke dalam ruangan, menurut Sutanto,Handoko dalam Buku 

Prinsip - Prinsip Pencahayaan Buatan Dalam Arsitektur (2017). yaitu :    

Ø Pencahayaan Alami 

Pencahayaan Alami adalah pencahayaan yang ada karena matahari atau 

kubah langit.  Dengan memanfaatkan cahaya alami di dalam bangunan, akan 

menguntungkan bagi pengguna nyakarena bangunan akan lebih hemat energi. 

Cahaya alami masuk ke dalam ruangan melalui jendela, ventilasi, celah 

dinding, dengan perancangan bangunan perlu memperhatikan desain jendela 

dan ventilasi yang ada karena desain dari jendela dapat mempengaruhi 

ntensitas cahaya yang masuk ke dalam ruangan. 

 

Gambar 5  1 Ilustrasi pencahayaan alami 
(Sumber : Substandar Pamudji, 1999) 

Ø Pencahayaan Buatan.  

Pencahayaan Buatan (Artificial Light) adalah semua jenis atau bentuk cahaya 

yang bersumber dari alat alat yang di ciptakan oleh manusia, seperti lampu 

pijar, lilin. Terdapat 2 penerangan di dalam pencahayaan buatan, yaitu : 

- Penerangan Langsung 

Sinar atau cahaya yang di pancarkan dari langit langit bangunan ke seluruh 

ruang secara merata, lampu yang memiliki bentuk piring memberi kesan luas 

bagi penerangan ruang yang rendah.  

 

Gambar 5  2 Penerangan Cahaya Langsung 
Sumber : Substandar Pamudji, 1999 

 
- Penerangan setempat/ tak langsung. 
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Cahaya pada lampu yang di arahkan ke suatu tempat tertentu, guna untuk 

menambah artistic pada ruangan, pengarahan cahaya dapat 

menggunakan kap lampu dengan proyektor khusus.  

 
Gambar 5  3 Penerangan Cahaya Setempat 

Sumber : Substandar Pamudji, 1999 
b. Warna 

Warna merupakan sebuah kesan yang di peroleh mata dari cahaya matahari 

pada suatu dinding yang di pantulkan oleh benda benda yang mengabsorsi sebagian 

atau seluruh warna memantul. Pengertian warna menurut Prawara adalah “Warna 

termasuk unsur keindahan dalam seni dan desain, selain warna pada unsur unsur 

warna visual yang lain” Menurut Sulasmi, Darma Prawira dari buku Warna Sebagai 

Salah Satu Unsur Seni dan Desain (1989:4)   

Warna secara fisik memiliki arti bahwa warna adalah sifat dari cahaya yang di 

pancarkan, sedangkan secara psikologis, warna adala bagian dari pengalaman indra 

penglihatan. Terdapat 3 elemen unsur penting di dalam warna yaitu Benda, Mata dan 

unsur cahaya matahari.   

 Pengelompokan warna dengan membaginya menjadi 4 warna alam yaitu 

warna primer, tersier, sekunder dan netral.  

a. Warna Primer  

Warna primer adalah warna warna dasar yang tidak di campur oleh warna warna 

lain. warna primer adalah warna merah, kuning dan biru.  

b. Warna Sekunder 

Warna sekunder merupakan hasil campuran dari dua warna primer dengan 

perbandingan yang sama 1:1. Teori Blon menurut Sulasmi, Darma Prawira dari 

buku Warna Sebagai Salah Satu Unsur Seni dan Desain (1989:18) membuktikan 

bahwa warna primer menghasilkan warna sekunder, yaitu merah di campur kuning 

menjadi jingga, merah di campur biru menjadi ungu, kuning di campur biru menjadi 

hijau.  

c. Warna Tersier 

Warna Tersier Merupakan warna campuran dari warna primer dan sekunder. 

d. Warna Netral. 

Warna netral adalah hasil percampuran warna dasar dalam proporsi 1:1:1. Warna 

netral adalah warna Putih atau kelabu 
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Sulasmi, Darma Prawira dari buku Warna Sebagai Salah Satu Unsur Seni dan Desain 

(1998:70) Mengemukakan teori mengenai warna yang mendukung teori Brewster 

bahwa Tiga unsur utama sebagai dasar dari suatu warna adalah warna primer yaitu 

merah kuning biru, apablika warna primer di campur maka akan menghasilkan warna 

kedua atau disebut dengan warna sekunder, apabila warna sekunder di campur maka 

menghasilkan tiga warna yaitu warna tersier.   

Ø Psikologi warna 

Beberapa psikologi warna yang akan di terapkan dalam bangunan. Berikut adalah 

warna warna tersebut.  

Kebutuhan warna Penerapan warna 
1. Putih  

 

    Warna putih merupakan warna netral pada suatu bangunan, 
warna ini memberi arti keaslian, kesan ringan, polos dan murni. Bila 
terlalu banyak, menimbulkan perasaan dingin, steril, dan terisolasi. 
Pemilihan warna putih sangat sesuai dengan karakter penerbangan.  

2. Biru 
 

    Warna biru adalah warna yang paling melekat di dalam dunia 
penerbangan, karena warna biru mencerminkan warna langit dan 
juga warna biru memberi arti konsisten, konsentrasi, 
kepercayaan.Arti dari warna tersebut juga merupakan sifat yang 
harus di miliki pilot. 

3. Biru muda 
 

    Warna biru muda juga merupakan warna  karakteristik dari 
sekolah penerbangan, karena warna biru melambangkan warna 
awan dan juga langit, warna biru muda ini memberi arti segar, 
perasaan ruang lebih lega, segar, fress dan juga menentramkan.  

4. Kuning 
 

    Warna kuning merupakan warna hubungan bar sebagai pangkat 
pilot, sngat melekat dengan keprofesiannya, sehingga warna kuning 
dan orange sangat menjadi pilihan, untuk memberikan kesan ramah, 
optimis, percaya diri, selalu waspada, selalu siaga dan positif 

5. Abu abu ke 
hitaman 

 
 

   Warna hitam melambangkan warna landasan daratan di dalam 
penerbangan, karena warna hitam ke abu abuan sudah melekat di 
dunia penerbangan sejak dahulu. hitam melambangkan adalah 
melambangkan kekuatan, keanggunan, formalitas, maskulin, dan 
modern.. maka dari itu warna abu abu di terapkan di dunia 
penerbangan.  

Tabel 5 2Teori Psikologi Warna 
Sumber : Analisa Pribadi, 2019  

 
 

B. Kenyamanan Spasial.  
Ruang kelas dapat di lihat dan di nikmati oleh penggunanya dengan nyaman 

karena perancangannya sesuai dengan ergonami manusia, prinsip dari 

ergonomic adalah penyesuaian pekerjaan daman kemampuan Batasan 

penglihatan yang di miliki olleh manusia atau pengguna bangunan nya.  

Berikut adalah jarak pandang terhadap suatu objek yang di adaptasi melalui 

buku Data Arsitek jilid 2 yang sesuai dengan Antropometri manusia saat proses 

belajar mengajar baik di kelas, di ruang simulator dan di laboratorium. 
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Gambar 5  4 Ruangan dengan jarak pandang yang baik 
Sumber : Data Arsitek Jilid 2 :250 

 

 
Gambar 5  5 Jarak Pandang yang baik 

Sumber : Data Arsitek Jilid 2 :250 
 

Jarak Pandang antar papan tulis atau layar, dengan siswa perlu di perhatikan 

agar materi pembelajaran yang di ajarkan oleh instruktur dapat masuk ke  

dalam otak 

C. Suprasegmen Karakteristik dan Bahan 
Sebuah tekstur yang di timbulkan dalam suatu objek akan mempengaruhi 

karakteristik dalam suatu bangunan, yang mana bahan bahan pembentuk tekstur 

tersebut menjadi hal utama dalam membentuk segmen. Bahan dan juga material 

media keras yang membentuk wujud wujud bidang di dalam arsitektural melalui Teknik 

kontruksinya.  

Terdapat juga hubungan antar suprasegment dengan persepsi penglihatan 

(Skala Proporsi, warna dan bentuk) dan peraba (Tekstur) Karakter dari bahan dalam 

tekstur tersebut juga memiliki prasegmen lain yang mempengaruhi indra perasa, 

pembau dan pendengaran. Pada setiap bahan material memiliki sifat dan karakter 

tersendiri yang akan berhubungan langsung dengan presepsi seseorang.   

No Material Sifat Kesan  Contoh pemakaian 
1 Batu Bata Memilikisifat yang fleksibel 

untuk bahan pengisi 
dinding 

Praktis Banyak di gunakan untuk 
bangunan perumahan, 
komersial dan monumental. 

2 Kayu Mudah di bentuk, bahan 
kontruksi kecil  

Hangat 
lunak 

Digunakan untuk ornament 
dalam bangunan, berfungsi 
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sebagai estetika dan struktur 
kuda kuda.  

3 Batu 
Alam 

Tidak memerlukan proses 
pembetukan  

Sederhana 
Alami 
Kasar  

Banyak digunakan untuk 
pondasi, dinding dekoratif dan 
bangunan kecil. 

4 Semen  Mudah dibentuk, mudah 
perataan (homogen) 

dekoratif Dipergunakan untuk eemen – 
elemen dekorasi seperti 
bangunan di daerah 
mediteranian. 

5 Batu 
kapur 

Mudah dalam perataan 
dengan bahan material 

Kuat  
Sederhana  

Dipergunakan untuk 
campuran pasir dan semen. 

6 Beton  Hanya bisa menahan gaya 
tekan 

Kaku  
Keras 
Kokoh  

Banyak untuk bangunan 
monumental, bangunan 
pemerintah. 

7 Marmer   Kuat  
Mewah  

Digunakan untuk bangunan 
yang menunjukkan 
kemewahan, kekuatan dan 
kekuasaan. 

8 Baja  Hanya bisa menahan gaya 
tarik 

Kokoh  
Keras 
Kasar  

Dipergunakan untuk struktur 
bangunan, bangunan 
pemerintah. 

9 Kaca  Dapat tembus pandang Dingin  
Ringkah  
Dinamis  

Hanya sebagai pengisi. 

10 Metal  Effisien  Dingin  
Ringan  

Digunakan untuk bangunan 
komersial. 

11 Plastik  Mudah diberi dengan 
berbagai macam warna, 
mudah dibentuk 

Informal  
Dinamis  
Ringan  

Digunakan untuk bangunan 
yang bersifat santai. 

12 Bambu Mudah dibentuk dan 
mudah dikerjakan serta 
ringan 

Kuat  
Alamiah  
Sederhana 
Ringan  

Digunakan untuk membuat 
anyaman bambu, pembuatan 
pagar, membuat rusuk 
rumah.  

Tabel 5 3 Bahan dan Sifat Material 
Sumber : Form, Space, and Order- D.K. Ching. 

 
D. Suprasegmen Bentuk dan wujud. 

Suprasegment bentuk dan juga wujid bentuk adalah kontur dari sebuah objek 

yang di kenali dari sesuatu yang terbentuk dari garis yang terlihat dan memiliki 

tektur tertentu, bentuk dan wujud dapat di hungkan dengan baik melalui 

struktur internal dan eksternal di dalam suatu bangunan dengan bentuk 

tertentu, wujud adalah sisi luar dalam karakeristik atau konfigurasi di 

permukaan suatu bentuk, wujud juga merupakan aspek utama dimana bentuk 

dapat di definisikan dan di kategorkan. Bentuk lebih di maksutkan sebagai 

pengertian tiga dimensi secara khusus, secara khusus wujud lebih mengarah 

pada aspek penting seperti bentuk ang mewujudkan penampilan, konfigurasi 

bentuk dan juga peletakan garis kontur yang dapat membatasi bentuk.  

`Secara psikologis manusia, naluri akan menyederhanakan lingkungan 

visualnya untuk memudahkan pemahaman. Dalam setiap komposisi bentuk, 

sering terjadi kecenderungan pengurangan subjek utama dalam mencari 

bentuk-bentuk yang lebih sederhana dan teratur, semakin sederhana dan 
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teraturnya suatu wujud bentuk, maka semakin mudah untuk diterima dan 

dimengerti. Namun, dala proses pencarian suatu bentuk wujud-wujud dasar 

sangat berpengaruh. Wujud-wujud dasar tersebut meliputi :  

Wujud Keterangan 

Lingkaran. Sederetan titik yang disusun dengan jarak yang sama dan seimbang 

terhadap suatu titik. Lingkaran merupakan suatu sosok yang terpusat, 

terpusat berarah kedalam dan pada umumnya bersifat stabil. 

(D.K.Ching – Architecture : Form, Space, and Order – Second Edition, 1996) 

Segitiga Bidang datar yang dibatasi oleh 3 sisi dan mempunyai 3 sudut. Jika terletak 

pada salah satu sisinya, segitiga merupakan bentuk yang sangat stabil. Jika 

diletakkan pada salah satu sudutnya maka tampak seimbang dalam tahap 

yang sangat kritis atau tampak tidak stabil dan cenderung jatuh pada salah 

satu sisinya. 

(D.K.Ching – Architecture : Form, Space, and Order – Second Edition, 1996) 

Bujur Sangkar Sebuah bidang datar yang mempunyai 4 buah sisi yang sama panjang dan 

4 buah sudut 90⁰. Bujur sangkar menunjukkan sesuatu yang murni dan 

rasional. Dan merupakan bentuk yang statis, netral, dan tidak mempunyai 

arah tertentu. Seperti juga bentuk segitiga, bentuk bujur sangkar tampak 

stabil jika berdiri pada salah satu sisinya dan dinamis jika berdiri pada salah 

satu sudutnya. 

(D.K.Ching – Architecture : Form, Space, and Order – Second Edition, 1996) 

Tabel 5 4 Segmen bentuk dan Wujud Dasar 
Sumber : Form, Space, and Order-D.K. Ching. 

 
Seiring dengan pencarian bentuk yang baru, maka akan terjadi sebuah permainan 

bentuk, dimana semakin akan membuat bentuk yang indah. Permainan bentuk dalam 

Arsitektur dapat diperoleh melalui gubahan massa dari bangunan, baik bentuk massa 

bangunan secara keseluruhan maupun di tiap-tiap bagiannya. Bentuk-bentuk dapat 

diubah atau diolah melalui perubahan dimensi bentuk, perubahan dengan 

pegurangan, perngurangan dengan penambahan, konfigurasi bentuk, penggabungan 

bentuk geometri, dan penegasan bentuk. Dari sinilah akan menghasilkan bentuk-

bentuk, antara lain yaitu : 

1. Bentuk Beraturan 

Bentuk-bentuk yang berhubungan sau sama lain dan tersusun secara rapi 

dan konsisten. Pada umumnya bentuk-bentuk tersebut bersifat stabil dan 

simetris terhadap satu sumbu. 

2. Bentuk Tak Beraturan  

Bentuk yang bagian-bagiannya tidak serupa dan hubungan antar bagiannya 

tidak konsisten. Pada umumnya bentuk ini tidak simetris dan lebih dinamis 

dibandingkan bentuk-bentuk beraturan. Bentuk tak beraturan bisa berasal dari 
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bentuk beraturan yang dikurangi oleh suatu bentuk tak beraturan ataupun hasil 

dari komposisi tak beraturan dari bentuk-bentuk beraturan. 


