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BAB III 

METODE PEMBAHASAN 

Metode perancangan merupakan sebuah metode yang digunakan dalam merancang, 

hasilnya berupa kerangka berfikir dalam sebuah rancangan untuk mendapatkan hasil 

rancangan yang sesuai. Dengan metode perancangan tersebut diharapkan perancangan 

fasilitas pelestarian wayang timplong di Kabupaten Nganjuk mampu memenuhi 

kebutuhan fungsi, estetika, aspek arsitektural, struktural, serta aspek-aspek nilai dalam 

rancangannya. Adapun tinjauan lebih lanjut dalam metode perancangan akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

3.1 Alur Pemikiran  

  

 

 

Gambar  10 Skema Alur Pemikiran 

Sumber : analisa pribadi 
 

3.2 Penjelasan Alur Pemikiran 

- Isu Permasalahan mengenai kejadian dan kebutuhan yang terjadi disekitar serta 

menetapkannya untuk diangkat menjadi sebuah proyek perancangan. Pemilihan 
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isu berdasarkan urgensi dari permasalahan ataupun kebutuhan yang harus segera 

diselesaikan dan dipenuhi oleh daerah tersebut. 

- Analisa SWOT digunakan sebagai saran untuk mencari sebuah kelebihan 

ataupun kekurangan dari isu-isu yang berkemabang . selain itu analisa SWOT 

juga bertujuan untuk mendapatkan potensi dari isu yang berkembang tersebut. 

- Penetapan Aksi dan Judul dari analisa SWOT maka akan diketahui kemudian 

dan dikembangkan menjadi kesatuan kalimat yang nantinya menjadi sebuah 

rencana judul. 

- Aspek Legal rencana judul selanjutnya dikaji dan ditinjau apakah program dari 

judul yang diajukan mendapatkan dukungan melalui program RIRN aaupun 

program RPJMD suatu daerah yang ditetapkan. Jika sudah terbukti legal maka, 

judul dapat ditetapkan. 

- Studi Literatur dilakukan untuk mendapatkan data-data perancangan , baik dari 

aspek arsitektural ataupun non arsitektural.  

- Studi Banding dilakukan untuk mempelajari secara langsung objek sejenis di 

lapangan untuk membandingkan antara objek satu dan objek lainnya.  

- Karakter Obyek Rumusan mengenai karakter atau sifat dari objek yang menjadi 

poin utama. 

- Konsep Dasar merupakan suatu hasil dari rangkuman karakter lokasi ,objek dan 

pelaku . konsep dasar digunakan untuk membatasi ruang lingkup dari rancangan 

agar menjadi terarah pada satu konsep. 

- Analisa Internal kegiatan analisis data mengenai pelaku ,aktivitas pelaku , 

kebutuhan ruang dan besaran yang dibutuhkan pada tapak.  

- Penetapan Site  merupakan tahap pemilihan site berdasarkan nilai dan bobot. 

- Analisa Eksternal tentang data eksisting berupa kondisi fisik dan lingkungan 

- Konsep Perancangan digunakan untuk merancang setelah melalui proses analisis 

dan pemilihan site yang menghasilkan beberapa rekomendasi yang kemudian 

ditindaklanjuti untuk penentuan konsep sesuai dengan konsep dasar.  

- Ide bentuk dan Transformasi penentuan ide bentuk yang dianggap sesuai dengan 

fungsi obyek yang kemudian dilakukan transformasi bentuk untuk penataan 

kawasan ataupun pembentukan masa bangunan.  

- Desain ini terdiri dari gambar – gambar rencana proyek yang meliputi siteplan, 

layout, denah, tampak, potongan, perspektif, detail struktur, dan detail 

arsitektural. 

 

 

 

 


