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BAB III 
METODE PEMBAHASAN 

 
3.1 Alur Pemikiran 

 
Latar Belakang Permasalahan 

 
Melihat kurang berkembangnya wisata yang bernilai edukasi di 

Kabupaten Blitar ini,dengan mencari data terkait pedoman RIRN dan 
pendukung RTRW Kabupaten Blitar 

 
 
 
 

Ide Gagasan 
 

Perancangan Fasilitas Wisata Edukasi Batik Ciprat 

Karya Difabilitas Di Kabupaten Blitar 

 
 
 

Tujuan dan Batasan 
 

Merancang fasilitas wisata edukasi yang unggul dan 
ramah bagi para difabel dalam melakukan kegiatan di 

dalamnya, yang sekaligus menjadi tempat produksi Batik 
Ciprat di Kabupaten Blitar 

 
 

Umum Pemahaman Khusus 
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Studi Literatur 
 

Pengertian 
Perancangan, Wisata, 
Difabilitas, Kabupaten 

Blitar 
 
 
 

Studi Banding 
 

• Desa Wisata Sentra 
Industri Batik Tulis 
Giriloyo 

• Taman Pintar 

Karakter Pelaku 
 

1. Pekerja / Pelatih : tegas, 
ulet, sabra, ramah, pandai 
bersosialisasi 

2. Pengunjung difabel: Perlu 
adanya orang lain yang 
mengawasi, tertutup,tingkat 
kepekaan tinggi, minder, 
takut / merasa tidak aman. 

3. Pengunjung Normal: 
memiliki rasa ingin tahu, 
dinamis (mampu 
menyesuaikan diri), santai, 
konsumtif 

 

Karakter Objek 
 

Ramai, Ramah, Aman, 
Tempat Bersosialisasi 

 
 
 

Karakter Lokasi 
 

Pedesaan, Tropis, Asri, Sejuk, 
Sunyi 

 
 

Konsep Dasar 
 

Ciroyungan: (Percik Rombo Pangayub Tiang Mirunggan ) 
 

Yang bermakna Batik ciprat di desa resapombo merupakan 
wadah bagi orang-orang luar biasa. 
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Gambar 3.1 Bagan Alur pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Alur pemikiran 
 

Konsep Arsitektur 
 

Perencanaan konsep-konsep arsitektural terhadap perancangan 

Ide Bentuk 
 

Perencanaan konsep-konsep arsitektural terhadap perancangan 

Transformasi 

Melalui beberapa penyesuaian wujud rancangan dengan segala aspek 
dan data terkait yang dibutuhkan 

Desain Rancangan 
 

Siteplan, layout plan, blockplan, tampak, dan view 
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3.2 Penjelasan Alur Pemikiran 

3.2.1 Latar Belakang Proses 

3.2.1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Menjelaskan tentang dampak akibat adanya 
pandemic di Indonesia yang mengganggu perekonomian 
bagi masyarakat sekitar khususnya kaum difabilitas dan 
seiring berkembangnya industri kecil Batik Ciprat karya 
penyandang difabilitas di Kabupaten Blitar yang sesuai 
dengan RTRW ayat (1) huruf a yang berisi pengendalian 
pembangunan fisik dan perkembangan aktifitas binaan 
pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat. Serta 
rencana Kabupaten Blitar yang ingin meningkatkan 
pariwisata yang bertujuan terciptanya Kabupaten Blitar 
sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang 
berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu 
memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi 
wilayah. 

3.2.1.2 Ide / Gagasan 

Berisikan ide / Gagasan untuk menciptakan suatu 
bentuk dari perwujudan bangunan nantinya, untuk 
menciptakan suatu alternative solusi dari permasalahan 
yang ada baik sekarang maupun beberapa waktu 
kedepan. Objek yang dirancang merupakan suatu 
bangunan yang berfungsi sebagai wadah untuk para 
difabel bertemu sambil belajar serta bersosialisasi untuk 
meningkatkan sosial equality mereka. Yang sekaligus 
juga sebagai tempat refreshing untuk mengexplore 
potensi alam yang ada di Kabupaten Blitar. berdaya 
saing di pangsa pasar untuk beberapa tahun kedepan. 
Yang merupakan gagasan awal yang mendasari dari 
“Perancangan Fasilitas Wisata Edukasi Batik Ciprat 
Karya Difabilitas Di Kabupaten Blitar”. 
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3.2.1.3 Tujuan dan Sasaran 

Uraian dari target yang direncanakan untuk 
pembangunan objek, dimana salah satu yang 
mendasari perancangan fasilitas ini adalah sebagai 
wadah untuk para difabel bertemu sambil belajar serta 
bersosialisasi untuk meningkatkan sosial equality 
mereka. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM 
dan mengurangi angka pengangguran bagi kaum 
difabilitas itu sendiri maupun masyarakat sekitar yang 
menjadi peningkatkan ekonomi masyarakat maupun 
pendapatan kota, yang sesuai dengan visi dan misi 
Kabupaten Blitar yang tertera pada RPJMD Kabupaten 
Blitar. 

3.2.1.4 Batasan 

Keistimewaan perlakuan terhadap difabilitas itu 
sendiri yang menjadi batasan dalam perencanan ini, 
sehingga permasalahan yang ditemukan bisa lebih fokus 
dan lebih terarah, alternative yang dicari merupakan 
solusi dari permasalahan yang ditemukan. 

3.2.5 Studi Literatur 

Gambaran pemahaman umum berkaitan dengan 
segala aspek terkait perancangan, berisikan uraian yang 
menuntun untuk terbentuknya konsep-konsep yang akan 
disusun. Di studi literatur akan dijelaskan data yang 
berkenaan dengan pengertian Perancangan, pengertian 
Wisata Edukasi, Pengertian Tentang apa itu Difabilitas, 
klasifikasi Difabilitas dan apasaja yang dibutuhkan para 
Difabilitas. 

3.2.5 Studi Banding 

Kegiatan utama dalam setiap contoh objek 
penelitian akan dianalisa secara maksimal. Mulai dari 
fungsi masing- masing bangunan, ketersediaan fasilitas, 
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konsep-konsep yang diterapkan pada masing-
masing objek, hingga setiap produk yang hasilkan. Objek 
yang dijadikan analisa studi banding adalah Desa Wisata 
Sentra Industri Batik Tulis Giriloyo, Bantul, Daerah 
Istimewa Yogyakarta dan Taman Pintar Yogyakarta yang 
memiliki kegiatan dan fungsi yang berbeda, jika pada 
Desa Wisata Batik Tulis Giriloyo merupakan destinasi 
wisata yang fokus akan edukasi batik dan sentra 
produksi batiksedangkan jika pada Taman Pintar 
merupakan Wisata Edukasi yang fokus kepada Sience dan 
Pendidikan yang sudah ramah terhadap para difabilitas. 

3.2.6 Karakter Lokasi 

Penjelasan tentang karakter dari masing-masing objek 
yang telah dianalisa, menghasilkan sebuah kesimpulan 
yang dapat akan diterapkan pada rancangan 37 desain, 
meliputi data wilayah jalur (berada di tepi jalan Desa 
Resapombo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. 

3.2.7 Konsep Dasar 

Konsep Dasar Merupakan kolaborasi data kesimpulan 
karakter objek (KO), karakter pelaku (KP), karakter 
lokasi (KL) yang disingkat dalam sebuah kesimpulan 
yang menggambarkan keseluruhan rancangan. 

3.2.8 Analisis Ruang Dalam 

Meliputi data analisa pelaku (siapa, karakter, jumlah), 
aktivitas (waktu, tempat, kegiatan, perilaku), kebutuhan 
perabot (jumlah, ukuran), kebutuhan ruang (jenis ruang, 
hubungan ruang, organisasi ruang, persyaratan, besaran 
ruang). 

3.2.9 Analisis Eksternal 

Meliputi data analisa lingkungan, ukuran, batasan, 
drainase, view, pencapaian, dll. 
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3.2.10 Konsep Arsitektural 

Merupakan pendekatan yang akan digunakan untuk 
pencapaian bangunan bertujuan menggambarkan dari isi 
objek yang akan diterapkan pada desain rancangan. 

3.2.11 Ide Bentuk dan Transformasi 

Penjelasan ide awal yang akan memulai rancangan 
melalui beberapa pengembangan perancangan yang 
telah disusun dengan mempertimbangkan segala data-
data yang telah di analisa. 

3.2.12 Draft Desain 

Penetapan desain awal berupa blok plan, site plan, 
layout plan, dan perspektif bangunan.
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