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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN  

 

6.1. Pendekatan Kontekstual 

Lingkungan projek memiliki beberapa komponen teridentifikasi yang 

khas di dalamnya, yaitu lingkungan pedesaan kecil yang ternyata di lingkungan 

tersebut menyimpan sejarah penting tentang perkembangan Gereja Katolik 

pertama yang ada di Kabupaten Malang. Komponen yang khas tersebut harus 

dapat diekspresikan dengan akurat (Garnham, 1985). Agar keunikan suatu 

lingkungan tidak terputus dari identitas atau ciri khas, kultur dan budaya 

lingkungan yang telah ada, maka konsep perancangan perlu dibuat secara 

cermat dan akurat. Komponen khas yang perlu dimasukkan dalam 

perencanaan dan perancangan desain projek ini adalah nilai sejarah yang 

digunakan sebagai latar belakang kontekstual 

Kontekstual adalah metoda desain yang mempertimbangkan dan 

memberikan tanggapan terhadap berbagai karakter di lingkungannya. 

Tanggapan terhadap konteks lingkungan meliputi gaya arsitektur lokal, struktur 

lingkungan fisik, iklim dan budaya masyarakat (Widati, 2015). Penerapan 

kontekstual harus selaras dengan lingkungannya, merespons lingkungannya 

dan menjadi perantara bagi lingkungannya (Dharma, 2011). Dapat disimpulkan 

bahwa kontekstual merupakan upaya untuk menciptakan arsitektur yang saling 

berhubungan dan berkaitan erat dengan latar belakang lingkungannya, dengan 

menentukan karakterisitik dominan dari analisis latar belakang yang sudah ada 

lalu dikaitkan dengan rancangan baru sehingga dapat menyatu dengan 

lingkungan sekitar. 
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Arsitektur Kontekstual dapat dilakukan dalam dua strategi yaitu kontras 

dan harmonis. Kontras merupakan cara desain yang mencolok atau tidak 

selaras dengan lingkungan sekitar. Brolin dalam Widati (2015) mengatakan 

bahwa strategi kontras dapat berpengaruh dengan baik jika diterapkan secara 

benar sehingga dapat menciptakan lingkungan yang hidup dan menarik, 

namun jika salah akan menimbulkan kakacauan pada kawasan tersebut. Jika 

terlalu banyak kesenjangan atau kontras antara sesuatu yang sudah ada 

dengan sesuatu yang baru maka akan dapat menimbulkan chaos.  

Strategi selanjutnya adalah harmonis, yang merupakan cara lain dalam 

strategi penerapan kontekstual yang merupakan kebalikan dari strategi kontras 

yaitu selaras. Strategi ini bertujuan untuk menjaga kesamaan desain dengan 

lingkungan sekitar sehingga tidak menimbulkan perbedaan yang mencolok. 

Strategi pendekatan kontekstual yang dipakai untuk projek Gereja 

Peziarahan ini adalah campuran dari keduanya yaitu kontras dan kontekstual. 

Di mana kontras bertujuan untuk mewakili makna “hidup kembali” dari sejarah 

yang sudah mulai dilupakan, sedangkan strategi harmonis bertujuan untuk 

berperan aktif dalam mengembangkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. 
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6.2. Pendekatan Makna 

Makna merupakan sebuah kata atau barang yang mewakili atau 

mengingatkan suatu entitas yang lebih besar (Dillistone, 2002).  Beberapa 

aplikasi makna dalam arsitektur dijelaskan oleh Danesi dalam Waani (2012) 

yaitu beberapa bangunan dianggap sebagai tanda artistik. Respons estetis 

pada bangunan dipengaruhi oleh bahan bangunan yang dipakai, cara bahan 

bangunan disusun, kondisi pencahayaan, bentuk dan gaya jendela, pintu, 

rancangan lantai, dan tinggi langit langit. Gerakan manusia melalui ruang-

ruang dalam sebuah bangunan juga memiliki kekuatan naratif, karena bagian-

bagian sebuah bangunan ditafsirkan sebagai sesuatu yang terstruktur, sama 

dengan bagian-bagian sebuah kalimat atau cerita. Karenanya bangunan 

“dibaca” sebagai teks naratif dengan makna spesifik. 

 

6.3. Pendekatan Simbolik 

Simbolik berasal dari kata simbol, di mana pengertian dari simbolik jika 

ditinjau dari arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

lambang, sesuatu seperti tanda yang menyatakan suatu hal atau mengandung 

maksud tertentu. Ciri khas simbol adalah memiliki kemungkinan penafsiran 

makna yang meluas. 

Menurut Broadbent dalam Nopemberi, Suprapti, & Murtomo (2016), 

simbol adalah alat yang menghadirkan dan sekaligus juga mengenalkan suatu 

objek. Fungsi simbol yaitu sebagai “pertanda” secara langsung dan tidak 

langsung. 

Simbolisme yaitu suatu paham yang menggunakan lambang atau 

simbol untuk membimbing pemikiran manusia ke arah pemahaman terhadap 
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suatu hal secara lebih dalam. Manusia mempergunakan simbol sebagai media 

penghantar komunikasi antar sesama dan segala sesuatu yang dilakukan 

manusia merupakan perlambang dari tindakan atau bahkan karakter dari 

manusia itu selanjutnya. Ilmu pengetahuan adalah simbol-simbol dari Tuhan, 

yang diturunkan kepada manusia, dan oleh manusia simbol-simbol itu ditelaah 

dibuktikan dan kemudian diubah menjadi simbol-simbol yang lebih mudah 

difahami agar bisa diterima oleh manusia lain yang memiliki daya tangkap yang 

berbeda-beda. 

Simbolik sendiri adalah setiap obyek atau peristiwa yang secara sosial 

melatar belakangi sesuatu yang lain. Simbol dapat berwujud dalam berbagai 

bentuk, kata-kata tertulis dan kata-kata lisan merupakan contoh paling umum 

dari keberadaan sebuah simbol. Maka dapat disimpulkan pengertian simbolik 

adalah kiasan yang melukiskan sesuatu dengan menggunakan benda-benda 

lain (berbentuk/tidak berbentuk) yang digunakan sebagai simbol atau lambang 

yang tersirat maupun tersurat. 

 

6.4. Simbol dalam Pendekatan Arsitektur 

Ungkapan simbolik dalam arsitektur berkaitan dengan fungsi arsitektur 

sendiri yang melayani dan memberikan suatu arti khusus dalam interaksi 

antara manusia dengan lingkungannya. Ekspresi dalam arsitektur merupakan 

suatu hal yang mendasar di dalam tiap-tiap komunikasi arsitektur. Ketika 

seseorang melihat suatu bangunan, mengekspresikan bentuknya, dan 

menebak apa maksud yang ingin diekspresikan atau dikomunikasikan oleh 

bentuk tersebut  
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Ekspresi selalu berhubungan dengan bentuk-bentuk. Makna dari 

simbol-simbol ini biasanya dipengaruhi oleh tata letak bangunan, organisasi 

dan karakter bangunan. Menurut seorang FIlsuf yang bernama Charles 

Sanders Peirce dalam Sutiono, Sumartono, & Adi Santosa (2009), ada 3 cara 

untuk mengenal simbol dalam arsitektur, yaitu simbol sebagai objek itu sendiri 

secara langsung, simbol sebagai icon dan simbol sebagai indeks. 

Simbol sebagai objek itu sendiri secara langsung dimaksudkan dengan 

tujuan agar simbol dapat diinterpretasikan sesuai dengan maksud 

sesungguhnya. 

Simbol sebagai icon atau tanda menyerupai suatu objek yang diwakili 

oleh suatu karakter tertentu yang dimiliki oleh objek yang sama. Di sini 

rancangan bangunan dimulai dengan memperbaiki beberapa citra atau image 

tertentu yang mewakili suatu bangunan. 

Indeks sebagai tanda dan representasi yang tidak selalu mengacu 

kepada suatu objek tertentu walaupun ada kesamaan atau analogi yang 

terdapat pada indeks tersebut. Indeks biasanya menghasilkan hubungan yang 

dinamis antara ruang dan objek di satu sisi dengan ingatan orang yang akan 

mempengaruhi tanda tersebut di sisi lainnya. 

Makna simbolik adalah setiap obyek atau peristiwa yang secara sosial 

melatar belakangi sesuatu yang lain. Simbol dapat berwujud dalam berbagai 

bentuk, kata-kata tertulis dan kata-kata lisan merupakan contoh paling umum 

dari keberadaan sebuah simbol. 

  




