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BAB VI  PENDEKATAN PERANCANGAN 

6.1 Pendekatan Desain. 
Sekolah akademi penerbangan merupakan sekolah yang menjadi sarana 

prasarana bagi siswa yang memiliki keinginan untuk menjadi pilot di masa depan, 

untuk menjadi seorang pilot tentunya tidak cukup dengan belajar secara formal di 

dalam tatanan kurikulum sekolah penerbangan untuk mendapatkan pendidikan dan 

skill tertentu, perlu adanya pembangunan karakter di dalam diri seorang penerbang, 

salah satu pembangunan karakter disini bisa di gambarkan melalui suasana sekolah, 

bentuk bangunan dan juga penataan ruang. Bangunan harus memiliki karakter/ citra  

penerbangan , sehingga nilai nilai yang ingin di sampaikan di dalam sekolah akademi 

penerbangan ini dapat tercerminkan melalui karakteristik bangunan yang di tempati.  

Membicarakan sekolah Akademi penebangan, tidak akan jauh jauh dari kata 

pesawat.  Pesawat udara adalah mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfir 

karena gaya angkat dari reaksi udara, pesawat udara dapat terbang ke udara karena 

gaya angkat pesawat itu sendiri, yaitu melalui gaya Aerodinamis.  

Aerodinamis mempelajari cara sirkulasi atmosfir dan mekani pesawat yang 

mempengaruhi ekosistem. Aerodinamika pesawat dan bentuk rangka pesawat 

terbang diaplikasikan sebagai sistem simbol untuk memperkuat ekspresi mengenai 

kecintaan siswa terhadap dunia terbang dan memberikan kesan dinamis. Simbolis 

aerodinamika pesawat di gunakan untuk memberikan ekspresi pada tampilan 

bangunan. tidak hanya itu saja, tak hanya aerodinamis saja, terdapat beberapa 

karakter atau sifat sifat dari penerbangan yang diterapkan di dalam bangunan nya 

yaitu dengan merancang bangunan agar kuat, melayang, terlihat ringan, dan juga tipis, 

karakteristik di ini di gunakan untuk menganalisa karakter bentuk dari sekolah Akademi 

Penerbangan secara utuh melalui sifat sifat dan juga karakter penerbangan.  

6.2 Kajian Teori Pendekatan Perilaku 
Di lingkungan manapun manusia itu berada, disitulah ia harus menyesuaikan 

diri dan berinteraksi dengan lingkungan barunya. Begitu juga dengan kehidupan 

manusia di lingkungan penerbangan, di dalam meraih / menggapai cita cita nya 

sebagai pilot, ia di tuntut untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan.  

Bila di kaji mengenai profesi penerbang yang di jelaskan oleh Cassie, foklena, 

dan parry di buku “Aviation Psychology : Studies on Accident Liability, Proficiency 

Criteria and Personnel Selection” (1962). tuntutan psikologis tugas penerbang 

mencakup : 
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• Seorang pilot/ penerbang harus mempunyai etitute dan ketrampilan yang baik di 

dalam profesinya. 

• Harus tegas dan tanggap dalam menggambil sebuah keputusan di dalam 

profesinya dan harus siap menerima resiko jika terjadi kesalahan 

• Harus disiplin terhadap waktu. 

• Harus ramah dan dinamis. 

Dengan pendekatan perilaku/ sifat pengguna, bangunan di atas tentunya dapat 

menciptakan ruang dan suasana di sekolah penerbangan yang ada sesuai dengan 

karakter dan juga kebutuhan untuk sekolah Akademi Penerbangan nya. 

 

6.3 Kajian Teori Pendekatan Tema Desain. 
Pendekatan tema di dalam desain sangat di perlukan terhadap proyek 

Akademi penerbangan ini. Dengan menggunakan tema desain, akan mendapatkan 

sesuatu kekhasan dari sekolah/ karakteristik yang dapat menarik minat dan 

pertimbangan seorang siswa yang akan menjadi penerbang.  

 
Diagram 6 1 Proses penerapan tema metafora 

Sumber : Analisa Pribadi, 2019  
 

6.4 Kajian Teori Arsitektur Metafora  
Tema desain yang dipilih untuk bangunan ini adalah metafora, Metafora secara 

umum merupakan gaya bahasa perumpamaan yang di gunakan untuk menjelaskan 

bantuk objek melalui perbandingan atau persamaan bentuk yang hampir sama atau 

bahkan bisa di sebut sama. Di dalam dunia Arsitektur, Metafora juga memiliki arti yang 

yang sama, yaitu ungkapan wujud bentuk yang di di ambil dan di wujudkan di dalam 

suatu bangunan dengan harapan pengguna bangunan dapat merasakan wujud 

kemiripan bentuk perumpamaan yang di terapkan dalam suatu bangunan.  



83 
 

Metafora mengidentifikasikan hubungan di dalam suatu benda, dimana 

hubungan itu sifatnya abstrak serta mengidentifikasikan pola hubungan sejajar. 

Dengan pendekatan metafora, seorang perancang dapat berkreasi 

mengidentifikasikan karakter bangunan, berkreasi dan bermain main dengan 

imajinasinya untuk mewujudkan suatu karya.  

Metafora/ kiasan, pada dasarnya hampir mirip dengan konsep analogi di dalam 

arsitektur, yaitu bentuk  yang berhubungan di antara benda benda, akan tetapi 

hubungan ini lebih abstrak daripada analogi bentuk. Perumpamaan adalah jenis 

metafora yang sama dengan kata “bagaikan” atau “seperti” untuk mengungkapkan 

suatu hubungan antara benda yang yang di tiru dengan bangunan yang di terapkan.  

Penerapan Metafora terhadap bangunan arsitektur, memiliki prinsip prinsip 

yang harus di lihat, yaitu :  

1.    Mencoba atau berusaha untuk memindahkan keterangan keterangan suatu 

bangunan dari suatu subjek ke subjek lain. 

2.    Mencoba atau berusaha melihat suatu subjek (Bangunan) yang seakan-akan 

ituadalah sesuatu hal yang lain. 

A. Kegunaan Arsitektur Metafora 
Dalam penerapan desain nya, metafora memilliki kegunaan secara khusus yaitu : 

- Memungkinkan pengamat untuk melihat karya arsitektural dari sudut pandang 

yang lain, seperti mengumpamakan sesuatu bentuk. 

- Mempengaruhi mainseat / pengertian pengamat terhadap suatu hal yang 

kemudian di anggap menjadi hal yang tidak dapat di mengerti. Dan nantinya 

dapat menimbulkan interprestasi pengamat, menyebabkan para pengamat 

bertanya tanya tentang karya tersebut. 

- Dapat menghasilkan bentuk bentuk karya arsitektur yang lebih ekspensif.   

B. Kategori Metafora Beserta Contoh bangunannya 
Di dalam Penerapan arsitektur metafora, terdapat kategori kategori seperti yang telah 

di jelaskan oleh Antony C.Antoniades di dalam bukunya yang berjudulkan Poetic of 

Architecture, yaitu :  

- Intanggible Metaphor  

Jenis Metafora yang tidak di raba. Metafora ini berangkat dari suatu konsep, 

ide, hakekat manusia dan nilai nilai suatu objek seperti : Individualisme, 

naturalism, budaya, tradisi. 
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Gambar 6 1 Nagoya City Art Museum 

- Tangible methaphors 

Jenis arsitektur metafora yang terlihat nyata, di terapkan di dalam bangunan. 

Arsitektur metafora ini berangkat dari spesifikasi/ karakter suatu benda, seperti 

bentuk binatang, tumbuhan, dll. 

 
Gambar 6 2 Stasiun TGV Karya Calatrava 

- Combined methaphor.  

Metafora kombinasi, yang memiliki arti yaitu penggabungan kategori intaggible 

metaphor dan tangible methaphors dengan membandingkan suatu objek visual 

dimana objek itu mempunyai persamaan nilai konsep dengan objek visual di dalam 

penerapan nya.  

 
Gambar 6 3 EX Plaza Indonesia, Karya Budiman Hendropurnomo 


