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BAB III 

METODE PEMBAHASAN 

3.1. Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.1 Alur Pemikiran 

Sumber : Observasi Pribadi 
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3.2. Penjelasan Alur Pemikiran 

Penjelasan secara terperinci dari alur pemikiran,sebagai berikut : 

1. RIRN 

Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017-2045 yang dirancang 

pemerintah dengan target 5 periode melalui pendekatan 

holistic,lintas institusi,linas ranah dan berdasarkan focus riset. 

Yang dilakukan tidak semata-mata untuk mengakomodasi semua 

pihak pelaku riset, tetapi lebih utama untuk mensinergikan seluruh 

kekuatan yang ada agar mendapat hasil yang optimal ditengah 

keterbatasan sumber daya. 

 

2. Kebijakan Pemerintah 

Melihat kebijakan pemerintah dan dijadikan sebagai 

acuan/landasan dalam perencanaan pengembangan suatu objek 

yang memfasilitasi menyesuaikan kebutuhan masyarakat serta 

potensi wilayah dengan memberikan arahan dalam pembangunan. 

 

3. Isu Permasalahan Objek & Masyarakat 

Permasalahan yang terkait dengan kebutuhan serta kurangnya 

suatu fasilitas terdapat pada objek, pada masalah tersebut kondisi 

yang ada pada lokasi Pasar di Kabupaten Pamekasan masih 

kurangnya fasilitas yang mewadahi,sehingga belum bisa bersaing 

dengan dalam negri maupun luar negri. 

 

4. Gagasan Judul 

Gagasan yang muncul akibat permasalahan kondisi objek serta 

permasalahan masyarakat yang diikuti dengan regulasi yang 

digunakan sebagai kebijakan maupun aturan untuk dapat 

menghasilkan gagasan sebagai solusi dalam mencapai kondisi 

yang di inginkan. 
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5. Analisa 

Pengamatan secara rinci terhadap objek baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan menguraikan beberapa komponen 

yang berkaitan, sehingga dapat dipelajari lebih dalam dan 

diartikan sebagai sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

dengan tujuan mengetahui keadaan yang sebenarnya. 

 

6. Pemahaman Objek 

a. Pengertian Judul 

Pemahaman terhadap fungsi dan lingkup yang berisi 

tentang rangkaian pemahaman judul yang diambil dari 

beberapa sumber dan refrensi pemerintah yang berlaku 

sehingga mendapat rumusan makna judul dalam 

pengembangan. 

b. Studi Literatur  

Beberapa refrensi data yang diambil dari berbagai sumber 

mengenai sebab, komponen-komponen, yang telah ada 

serta persyaratan yang dapat menjadi pemecahan masalah 

dalam rancangan. 

c. Studi Banding 

Sebuah proses peninjauan dari beberapa obyek dan fungsi 

yang sejenis digunakan sebagai landasan dalam berfikir 

serta wawasan gambaran awal mengenai objek yang telah 

ada, sehingga dapat menganilisis dan merasakan obyek 

yang telah ditemui. 

d. Karakter Objek 

Rumusan tentang pemahaman yang mendasar dari hasil 

analisis objek dari studi banding maupun studi literatur, 

sehingga menghasilkan kata-kata yang mencirikan suasana 

serta perilaku dari objek dalam memfasilitasi pewadahan 

yang ada didalamnya. 

e. Karakter Pelaku 
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Karakter maupun sifat manusia yang akan menggunakan 

wadah fasilitas dalam proses perancangan sehingga dapat 

sesuai dengan apa yang diharapkan. 

f. Karakter Lokasi 

Sebuah karakter yang terdapat pada lokasi yang akan 

dijadikan titik penentu dalam penempatan yang 

menyesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu agar sesuai 

dengan fungsi yang dilayani dan sasaran yang diharapkan. 

 

7. Konsep Dasar 

Suatu proses penterjemahan kebutuhan pemakai yang 

diinformasikan melalui suatu alternatif rancangan yang diinginkan 

kepada pemakai untuk dapat dipertimbangkan. 

 

8. Konsep Perancangan 

Beberapa uraian yang menjembatani konsep dasar dan konsep 

rancangan yang akan digunakan berisikan tentang : 

Konsep bentuk,blok plan, layout plan, struktur dan material  yang 

digunakan dan sirkulasi ruang luar dan ruang dalam. 

 

9. Transformasi 

Bentuk rancangan yang akan diaplikasikan pada objek dengan 

menyesuaikan konsep dasar. 

 

10.  Desain 

 Hasil akhir dari proses rancangan yang disajikan kedalam grafis     

seperti site plan, layout plan, denah, tampak, potongan, detai    

arsitektural, rencana struktur, prespektif, dan maket 3D. 

 


