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BAB III 

METODE PEMBAHASAN 

3.1  Alur Pemikiran 

 

Isu pada daerah  

 Peraturan Pemerintah  

 Survey Lokasi 

 Menganalisa permasalahan  

 

 

Ide Judul 

 Pemahaman 

 

Analisa Bangunan 

 

Umum Khusus  

Studi 

Banding  

 

Studi 

Literatur  

 
Karakter objek 

Studi 

Banding  

 

Studi 

Literatur  

 

Karakter 

pelaku 

 

Karakter 

pelaku 

 
Karakter 

Lokasi 

 

Konsep Dasar 

Analisa Internal Analisa Eksternal  Analisa 

Bangunan   
Konsep Arsitektural 

Ide Bentuk  

Transformasi Desain   
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3.2 Penjelasan Alur Pemikiran  

3.2.1 Isu pada daerah  

Bermula pada isu yang berkembang pada daerah tersebut tentang 

pengubahan wajah Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL) untuk menjadi 

lebih modern oleh pemerintahan Kabupaten nganjuk hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan wisatawan yang dating ke nganjuk khususnya ke Taman 

Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL)  

 

3.2.2 Peraturan Pemerintah 

Meninjau dari peraturan daerah yakni RT RW Kabupaten Ngnjuk tahun 

2010-2030 dan RJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 yang menyatakan 

bahwa akan ada rencana pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten 

Nganjuk.   

 

3.2.3 Ide judul  

Setelah menemukan objek yang berdasarkan dengan isu yang sedang 

berkembang serta ditemukan beberapa gagasan yang mendukung permasalahan 

pada objek. Kemudian untuk memantapkan Kembali dan mencari jalan kuluar 

atas semua permasalahan yang terjadi maka dilakukanlah tahap observasi dan 

mengAnalisa yang kemudia menghasilkan upaya pemecahan masalah atau ide. 

Pada penemuan ide sebagai upaya pemecahan masalah harus sudah 

mengandung 3 aksi yaitu (AKSI, FUNGSI, LOKASI). Sehingga dari 

pemikiran-pemikiran mengahasilkan ide yaitu “Redesai Taman Rekreasi Anjuk 

Ladang (TRAL) di Kabupaten Nganjuk”.  

 

3.2.4 Studi literatur  

Merupakan pemahaman umum atau studi literatur tentang judul dan objek 

serta tentang peraturan pemerintah tertang hal terkait yang di dapat dari 

beberapa sumber antara lain dari beberapa buku, jurnal, web, atau bahkan 

survey secara langsung. Untuk memenuhi informasi. Seperti: pengertian, 

standart, dan karakteristik  

 

3.2.5 Studi banding  

Studi banding merupakan mencari refrensi terbaik untuk digunakan pada 

desain. Karena setiap redesain atau perancangan pasti membutuhkan areahan 

atau refrensi untuk mendapatkan ide atau gambaran tentang desain ranncangan 

yang terbaik. mulai dari desain, konsep, fasilitas, dan fungsi. 
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3.2.6 Studi kasus 

Studi kasus merupakan peninjauan Kembali konsidi tentang objek yang 

diambil. Mengingat permaslahan yang di ambil ini merupakan redesain yang 

berarti merubah secara total desain bangunan dan menghidupkan Kembali 

fungsi objek lama dengan tampilan baru. Maka perlu menganalisa Kembali 

mengenai konsep atau desain rancangan yang di inginkan namun dengan 

fungsi yang sama sebagai saran ataman rekreasi keluarga dan tempat untuk 

berkumpul.  

 

3.2.7 Karakter objek 

Karakter objek berisikan tentang rumusan dari studi literatur dan studi 

banding yang telah dianalisa. Hal tersebut karena karekter objek merupakan 

pemahaman yang lebih detail mengeani perancangan suatu objek yang akan 

dikerjakan.  

 

3.2.8 Karakter lokasi  

Karakter lokasi berisikan tentang rumusan tentang kondisi lokasi yang 

telah dipilih. Baik dari letak hingga meninjau dari segi kelebihan dan 

kekurangan pada lokasi yang dipilih. 

  

3.2.9 Karakter pelaku  

Karakter pelaku berisikan tentang Analisa karakter pengunjung sebagai 

pengguna atau penikmat taman rekreasi sebagai objek desain yang akan 

dikerjakan.  

 

3.2.10 Konsep dasar 

Konsep dasar merupakan tahapan selanjutnya setelah menganalisa KP, KL, 

dan KO. Pemelihan konsep dasar juga harus sesuai dengan KP, KL, KO pada 

objek. Konsep dasar diperlukan sebagai dasar dalam proses mendesain dan 

merealisasikan perancangan pada objek.  
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3.2.11 Analisa internal  

Analisa internal berisikan tentang proses Analisa kegiatan pengunjung atau 

pengguna baik dari segi kapasitas, besaran ruang, aktivitas pelaku, standart ruang, 

hingga kebuthan ruang pada area dalam objek.  

 

3.2.12 Analisa eksternal  

Analisa eksternal berisikan tentang proses analisa mengenai konsisi eksisting pada 

objek seperti kondisi lingkungan, sisik, view, garis sebadan, analisa angin, 

pencahayaan, sirkulasi, ukuran, batas site, iklim, dll. Yang akan dijadikan arahan 

atau Batasan dalam mendesai objek taman tersebut  

 

3.2.13 Konsep arsitektural  

Konsep arsitektural berisikan tentang konsep yang terbentuk dasi hasil analisa 

pengumbulan data-data dari tahapan sebelumnya. Konsep ini terbagi atas tiga 

bagian, antara lain :  

1. Konsep lebih besar dari bangunan  

Konsep lebih besar dari bangunan lebih membahas mengenail material 

atau elemen penunjang bada area luar bangunan. Seperti penataan 

sirkulasi, tatanan massa,  pembagian zoning, pemilihan vegetasi, utilitas 

luar, dan pemilihat material pada bangunan penunjang yang berada pada 

luar bangunan.  

2. Konsep bangunan  

Konsep bangunan berisikan tentang segela detail tentang bangunan, mulai 

dari pemilihan desain bentuk bangunan yang cocok hingga material yang 

sesuai untuk mendukung kenyamanan pengnjung. Dimana mengingat 

pengunjung utama taman rekreasi ini merupaka anak-anak yang 

memerlukan desain bangunan dan material yang aman dalam mereka 

bermain  

3. Konsep ruang dan material bangunan  

Konsep ruang dan material ruang berisikan tentang penjelasa secara detail 

mengenai kosep ruang yang tepilih. Mulai dari alas dan pemilihan, 

kelebihan dan kekurangan, hingga material yang digunakan untuk 

menunjang kenyamanan pengunjung yang berada pada bangunan tersebut. 
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3.2.14 Ide bentuk  

Ide bentuk berisikan tentang penjelasan setelah tahapan konsep dasar dimana 

pada tahap ini berisikan alas an pemilihan bentuk yang diguakan. bentuk yang 

cocok untuk fungsi utama objek sebagai taman rekreasi yang banyak pengguna 

atau pengunjungnya sehingga dalam hal ini perlunya keluwesan desain 

bangunan yang sangat memperbanyak unsur melengkung dan mengurangi 

unsur sudt. Selain untuk mengihalngkan kesan kaku jika menghilangkan 

banyak unsur sudut. Menghilangkan unsur susut juga diharapkan dapat 

mengurangi resiko cidera pada anak.  

 

3.2.15 Trnsformasi  

Transformasi berisikan tentang perjalanan penentuan ide bentuk. Transformasi 

juga merupakan penyempurnaan pemilihan ide bentuk yang kemudia akan 

menghasilkan bentuk baru yang lebih inovasi dan berbeda dari yang lain.  

 

3.2.16 Desain  

Desain berisikan tentang tahap penyempurnaan atau tahapan akhir 

dari mendesain. Pada tahap desain semua permasalahn sdah dapat 

terpecahkan dengan desain yang diusung dan desain yang dibuat 

berdasarkan analisa-analias dan data-data tersebut akan segera 

diterapkan pada site. Yang emudian dijadikan gambar kerja berupa 

denah, potongan,detai, tampak,3d hingga animasi untuk dasar pengrjaan 

perancangan  
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