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BAB III 

METODE PEMBAHASAN 

 

3.1 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Penjelasan Alur Pemikiran 

1) ISU 

Isu merupakan sumber masalah yang dapat bersumber dari berita 

maupun jurnal. 

2) POTENSI 

Potensi merupakan sesuatu yang dapat dikembangkan dan dapat 
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menyelesaikan isu yang ada. 

3) LATAR BELAKANG 

Latar belakang adalah gabungan dari isu dan potensi yang telah 

ditemukan. 

4) IDENTIFIKASI MASALAH 

Identifikasi masalah adalah masalah-masalah non arsitektural yang 

ditemukan. 

5) RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah adalah masalah arsitektural yang ditemukan dan akan 

diselesaikan. 

6) TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan dan sasaran adalah target hasil yang akan diselesaikan. 

7) JUDUL 

Judul merupakan pemecahan masalah. 

8) ASPEK LEGAL 

Aspek legal berisi tentang peraturan-peraturan pemerintah, baik dari 

pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang 

dijadikan sebagai pedoman dan acuan untuk memperkuat gagasan atau 

ide yang diambil. 

9) STUDI BANDING 

Studi bandiing merupakan studi tentang objek rancangan sejenis agar 

memperdalam pemahaman. 

10) STUDI LITERATUR 

Studi literatur merupakan studi pustaka agar memperdalam pemahaman 

dalam objek rancangan. 

11) KARAKTER LOKASI 

Merupakan hasil dari perumusan dalam pemahaman khusus yang 

membawa diri masuk kedalam lingkungan sehingga dapat merasakan 

bagaimana karakter dari kawasan yang dipilih. 

12) KARAKTER PELAKU 

Merupakan hasil dari perumusan dalam pemahaman khusus yang 

membawa diri masuk kedalam lingkungan seakan sedang melakukan 

peran dengan pelaku yang sedang kita jadikan sebagai acuan dalam 

menentukan karakter. 

13) KARAKTER OBYEK 

Merupakan kesimpulan dari studi literatur dan  studi banding. Karakter 

objek merupakan penjelasan secara detail mengenai proyek yang akan 
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ditangani. 

14) KONSEP DASAR 

Konsep dasar didapat jika KP, KL, dan KO diatas sudah  terpenuhi. 

Konsep dasar ini sendiri untuk dasaran menganalisa  bangunan atau 

sebuah karakter yang yang akan mendasari keseluruh rangkaian dalam 

proses perencanaan dan perancangan. 

15) ANALISA INTERNAL 

Merupakan proses analisa kegiatan  yang ada di ruang dalam. Analisa 

ini membahas mengenai aktifitas pelaku, kebutuhan ruang, persyaratan 

ruang, besaran ruang, matriks hubungan ruang, dll. 

16) ANALISA EKSTERNAL 

Merupakan proses analisa tentang kondisi tapak objek yang berkaitan 

dengan lokasi, lingkungan, kondisi fisik, pandangan atau kondisi sekitar 

tapak, ukuran, iklim, luas, kemudian diberi tanggapan perancangan atas 

analisa poin-poin tersebut. Hasil dari tanggapan perancangan tersebut 

akan terbentuk konsep perancangan eksternal. 

17) KONSEP ARSITEKTURAL 

Menjadi benang merah yang berhubungan langsung dengan konsep 

dasar untuk melakukan penataan kawasan dan objek rancangan. 

18) HASIL DESAIN 

Merupakan hasil akhir proses perancangan yang telah menerapkan 

konsep dasar dan konsep arsitektural pada objek rancangan. 
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