
57 

 

BAB III 

METODE PEMBAHASAN 

3.1. Alur Pemikiran 

 
 

Bagan 3.1 Alur Pemikiran 
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3.2. Penjelasan Alur Pemikiran 

a. Menentukan lokasi, menentukan isu, fungsi, dan aksi 

Tahapan bermula dari menentukan lokasi proyek tugas akhir perancangan. 

Kemudian menentukan isu yang dijadikan fokus permasalahan yang akan dipecahkan. 

Fungsi dipilih berdasarkan pertimbangan dari isu yang ada pada lokasi perancangan. 

Aksi yang ditentukan merupakan kegiatan yang tepat dan sesuai dengan isu/aspek 

legal yang berlaku di lokasi perancangan. 

b. Aspek Legal 

Merupakan acuan atau pegangan untuk memperkuat aksi yang tepat pada lokasi 

perancangan. Dalam hal ini mencocokkan dengan aspek legal berdasarkan sumber 

data yang terpercaya seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), RPJPD (Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah), dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah).  

c. Judul 

Merupakan gagasan yang muncul setelah 3si (Fungsi, Lokasi, Aksi) terpenuhi 

dan isu yang difokuskan telah diperkuat oleh aspek legal yang ada. 

d. Latar Belakang 

Latar belakang memuat uraian yang menjadikan isu yang difokuskan dalam 

perancangan ini perlu segera ditangani. Uraian ini berupa identifikasi sebuah 

permasalahan dengan pokok bahasan tentang kondisi yang ada, kecenderungan yang 

terjadi dan kondisi ideal yang diharapkan berdasarkan suatu pedoman atau sumber 

yang diakui validitasnya, sehingga permasalahan ini aktual dan relevan pada masa ini. 

e. Tujuan 

Tujuan yang dimaksud adalah kalimat yang menjawab permasalahan untuk 

kemudian digunakan sebagai bahan dalam perencanaan dan perancangan. 

f. Sasaran 

Merupakan hal-hal yang menjadi target capaian yang nantinya akan ditafsirkan 

dalam sebuah produk rancangan yang menjadi solusi bagi permasalahan yang telah 

difokuskan. 

g. Batasan 

Merupakan penekanan pada objek rancangan berdasarkan permasalahan yang 

ada agar pembahasan yang diuraikan tidak keluar dari konteks permasalahan. 

Pembahasan yang dimaksud hanya merupakan lingkup arsitektural, perencanaan, dan 

perancangan. 
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h. Permasalahan 

Permasalahan yang dimaksud adalah kesimpulan berupa rumusan inti yang 

merupakan aksi penanganan yang dilakukan sesuai latar belakang dan isu yang ada. 

Permasalahan terbagi menjadi identifikasi masalah secara non-arsitektural dan 

arsitektural, dan rumusan masalah. 

i. Ide 

Merupakan gagasan yang muncul akibat latar belakang dan permasalahan yang 

merupakan suatu solusi untuk memecahkan permasalahan. Dalam konteks berupa 

rancangan suatu objek dalam menjawab kebutuhan akan permasalahan tersebut. Ide 

dalam perancangan ini adalah “Fasilitas Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja 

di Kota Surabaya”. 

j. Pemahaman 

1. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisi mengenai pengertian judul, dan studi literatur 

berupa tinjauan fungsi, tinjauan lokasi, dan tinjauan arsitektural. 

▪ Pengertian judul, adalah pemahaman fungsi dari lingkup pelayanan proyek 

yang berisi tentang rangkaian pemahaman judul proyek yang diambil dari 

sumber-sumber dan peraturan pemerintah yang diakui. 

▪ Studi literatur, adalah paparan kajian literatur tentang aspek-aspek atau 

komponen-komponen yang terkait dalam judul dan permasalahan proyek 

diambil dari pustaka yang terkait. 
 

2. Studi Banding 

Kajian terhadap obyek sejenis/yang mendekati dengan judul perancangan 

baik sebagian maupun keseluruhan fungsi dan kondisi yang diambil dari lapangan 

sebagai pengenalan dan penambah wawasan. 

3. Karakter Obyek (KO) 

Karakter obyek merupakan kesimpulan dari studi literatur dan studi banding 

yang telah dilakukan. Karakter obyek berupa rumusan tentang karakter umum 

obyek rancangan yang disesuaikan dengan frase penting yang ada dalam judul. 

4. Karakter Pelaku (KP) 

Karakter pelaku menjelaskan karakter yang menonjol dari pelaku dan 

pengguna pada obyek perancangan. Karakter pelaku dapat ditentukan setelah 

mengetahui jenis aktivitas dan jenis pekerjaan para pelaku pada obyek 

perancangan. 
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5. Karakter Lokasi (KL) 

Karakter lokasi berisikan kondisi secara umum mengenai lokasi 

perancangan yang telah dipilih. 

6. Konsep Dasar 

Konsep dasar dapat ditentukan bila KO, KP, dan KL sudah terpenuhi. 

Konsep dasar ini merupakan dasar acuan yang dijadikan pedoman karakter yang 

akan mendasari seluruh rangkaian dalam proses perencanaan dan perancangan.  

7. Analisa Internal 

Analisa internal merupakan rinjauan atas analisa tentang aktivitas pelaku, 

aktivitas dari proyek serta menentukan besaran ruang, program ruang dan fasilitas 

serta kapasitas yang dibutuhkan. Setelah menganalisa poin diatas maka hasil 

akhirnya adalah terbentuknya konsep perancangan internal. 

8. Analisa Eksternal 

Analisa eksternal merupakan analisa tentang kondisi tapak, lokasi, yang 

mana tinjauan dari analisa tautan lingkungan, kondisi fisik, pandangan, ukuran, 

iklim, aspek hukum, manusia, dan budaya yang kemudian diberi tanggapan 

perancangan atas analisa aspek-aspek tersebut dan dari tanggapan perancangan 

tersebut akan terbentuk konsep perancangan eksternal. 

9. Analisa Bangunan 

Analisa bangunan merupakan tinjauan tentang massa, bentuk, sistem 

struktur, sirkulasi, dan sistem utilitas yang nantinya akan digunakan. Dan dari 

tinjauan tersebut me 

10. Konsep Perancangan 

Merupakan tahap selanjutnya dari pengumpulan data-data terkait obyek 

perancangan dan mengolah data tersebut berdasarkan hasil analisa yang telah 

dilakukan. Konsep perancangan terdiri dari konsep penataan tapak dan konsep 

bangunan. 

11. Ide Bentuk dan Transformasi 

Ide bentuk didapat setelah membuat konsep perancangan. Ide bentuk 

tersebut ditransformasikan menjadi sebuah massa yang utuh berdasarkan hasil 

analisa internal, analisa eksternal, analisa bangunan yang ditafsirkan menjadi 

konsep perancangan. 
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12. Pengolahan Tapak dan Bangunan 

Merupakan proses pengolahan tapak dan bangunan berdasarkan konsep 

perancangan, ide bentuk dan transformasi, sehingga menghasilkan suatu 

rancangan desain yang memenuhi kaidah arsitektural. 

13. Hasil Rancangan 

Tahap ini merupakan tahap final dari proses perancangan arsitektur yang 

disajikan dalam bentuk, antara lain; siteplan, layoutplan, denah tiap lantai, 

potongan, tampak, detail-detail arsitektural, perspektif 3D eksterior, perspektif 3D 

interior, dan video animasi. 
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“Halaman segaja dikosongkan” 


