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BAB 5 

EVALUASI 

 

5.1    Evaluasi Klien/Pengguna Potensial  

Untuk mengetahui review evaluatif dari klien atau pengguna potensial, 

dilakukan uji desain eksternal dengan menyebarkan kuesioner pada 12 peserta. Dari 

hasil kuesioner tersebut 83,3% peserta dapat merasakan koneksi positif dengan alam 

dan 16,7% merasa kemungkingan dapat merasakan koneksi positif dengan alam 

walaupun berada di ruang yang protektif terhadap alam (terpisah dengan elemen 

alam), dengan melihat gambar yang disuguhkan. Perasaan yang timbul dengan 

melihat gambar kebanyakan merasa sejuk, nyaman, dan menenangkan. Adanya void 

taman di tengah, jendela yang lebar, warna, pepohonan dan layout ruang menjadi 

faktor yang menimbulkan perasaan tersebut.  

Gambar 5.1 Interior Residensial yang Protektif namun tetap Memiliki Koneksi Positif 

dengan Alam 

Sumber : Penulis 

Kemudian terkait kesehatan psikososial pasien, peserta disuguhkan gambar 

kamar transprogramatik. Hasilnya 75% merasa dapat terpenuhi kebutuhan interaksi 

sosial namun tetap terjaga privasi dan waktu istirahatnya, dan 25% merasa mungkin 

dapat terpenuhi kedua kebutuhan tersebut. 
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Gambar 5.2 Kamar Transprogramatik yang Dirancang untuk Memenuhi Kebutuhan Privasi 

dan Interaksi Pasien 

Sumber : Penulis 

 Selanjutnya 83,3% peserta merasa dapat melakukan aktivitas sehari-hari 

dengan dilingkupi oleh alam, dan 16,7% merasa mungkin dapat melakukan aktivitas 

sehari-hari dengan dilingkupi oleh alam. 

Gambar 5.3 Eksterior dan Lansekap Bangunan yang Dirancang Agar Dapat Mewadahi 

Aktivitas Pengguna dengan Dilingkupi Alam 

Sumber : Penulis 
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5.2   Evaluasi Pembimbing 

Berdasarkan review evaluatif pembimbing, perlu menunjukkan janji prinsip 

biofilik yang ekspos dan terlindungi, dan konfigurasi interior bangunan terhadap 

kedatangan orang banyak.  

-Rancangan Biofilik yang Ekspos dan Terlindungi 

Area residensial merupakan tempat tinggal dimana pasien manghabiskan 

waktu paling lama (pagi, siang, malam). Oleh karena itu pada area ini protektif 

terhadap alam dengan memisahkan alam dari dalam bangunan dan meninggikan 

level bangunan. Sedangkan pada area paliatif dan cancer support dapat terekspos 

dengan alam seperti gambar di bawah ini. 

Untuk mencapai prinsip biofilik, pada area residensial dirancang jendela-

jendela yang lebar dan void dengan selubung curtain wall yang  ditengahnya 

terdapat pohon, sehingga elemen alam dapat dinikmati dari dalam ruangan secara 

langsung dan juga dekat.  

Gambar 5.4 Skema Persebaran Vegetasi Menunjukkan Area yang Ekspos dan Protektif 

Sumber : Penulis 
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Gambar 5.5 Interior Area Residensial Menunjukkan Rancangan yang Biofilik namun Tetap 

Proteksi terhadap Alam 

Sumber : Penulis 

- Konfigurasi Interior terhadap Kedatangan Pengunjung 

Interior bangunan dirancang dapat menampung kedatangan pengunjung 

seperti keluarga, teman, dan juga pasien lainnya. Dapat dilihat di gambar 5.5 bahwa 

layout ruang dirancang tidak memiliki sekat sehingga jika ketika sedang banyak 

pengunjung tetap terasa luas dan nyaman. Sedangkan jika terdapat pengunjung ke 

kamar pasien, sekat antara kamar dapat dibuka sehingga pasien dapat bercengkrama 

dengan pengunjung dengan lebih nyaman. 

Gambar 5.6 Interior Kamar  

Sumber : Penulis 


