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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1   Alur pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isu tentang 

perencanaan reaktivasi 

kereta api di madura 

Menetapkan lokasi  

Mencari aspek legal  

(RTRW,RIRN,RIPNAS, 

RDTR DAN PZ) 

Judul “perancangan stasiun kereta api di 

kabupaten sampang” 

Pemahaman objek 

Studi literatur yang berkaitan 

dengan judul 

Studi banding sejenis di 

stasiun KA sidoarjo dan 

Bojonegoro 

Karakter objek  

Karakter pelaku  

Karakter lokasi  

Analisa ruang dalam 

Analisa ruang luar 

Konsep perancangan  

Lebih kecil dari bangunan 

Sama dengan bangunan  

Lebih besar dari bangunan 

Transformasi  

Desain  

Konsep dasar 
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3.2  penjelasan alur pemikiran 

1. Isu Perencanaan Reaktivasi Kereta Api Di Madura 

Tahap ini adalah tahap awal dengan mencari isu-isu atau berita di 

media yang sedang hangat di bicarakan yang sedang berlangsung 

maupun yang sedang terjadi tetapi masih terdapat masalah yang 

nantinya masalah tersebut dapat memberikan solusi. 

2. Menetapkan Lokasi  

Mencari lokasi dari objek yang berkaitan dengan mempertimbangkan 

potensi-potensi yang dapat  mendukung terbangunnya objek tersebut. 

3. Mencari Aspek Legal (RTRW,RIRN,RIPNAS,RDTR DAN PZ) 

Mencari dan menyerasikan aspek legal seperti Rencana Tata Ruang 

Tata Wilayah, Rencana induk riset nasional,rencana induk 

perkeretaapian nasional,rencana detail tata ruang wilayah dan 

peraturan zonasi  

4. Judul/Ide “Perancangan Stasiun Kereta Api Di Kabupaten Sampang” 

Tahap judul/ide Merupakan gagasan yang muncul akibat adanya 

sinkronisasi dari isu- isu dan regulasi, dalam hal ini sebagai aturan 

kebijakan untuk dapat membentuk gagasan judul. 

5. Pemahaman Objek  

a. studi literatur untuk menjadi referensi pemecahan masalah  

studi literatur merupakan sekumpulan refrensi dari berbagai sumber 

mengenai sejarah kereta api dimadura, sebab–sebab, komponen - 

komponen yang telah ada serta persyaratannya yang data menjadi 

rujukan untuk pemecahan masalah dalam perancangan.    

b. studi banding Studi banding sejenis di stasiun KA sidoarjo     

dan Bojonegoro 

studi banding merupakan proses meninjau objek dengan fungsi yang 

sejenis sebagai landasan dalam berfikir untuk mewadahi wawasan 

gambaran awal mengenai objek yang telah ada, sehingga dapat 
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merasakan hal baru dan dapat menganalisis objek yang ditemui 

sebagai pedoman.   

C. Karakter Objek  

Rumusan tentang pemahaman yang mendasar dari hasil analisis dari 

objek studi banding maupun literatur, sehingga menghasilkan kata – 

kata yang menggambarkan suasana serta perlakuan dari objek dalam 

memfasilitasi pewadahan kegiatan di dalamnya. 

D. Karakter Pelaku  

karakter pelaku merupakan pelaku dan karakter dari pelaku utama 

yang akan diwadahi sehingga dalam proses perancangan akan sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

E. Karakter Lokasi  

karakter lokasi merupakan karakter dari lokasi yang akan dijadikan 

titik penentu dalam penempatan perancangan dengan menyesuaikan 

kriteria-kriteria tertentu agar sesuai dengan fungsi yang dilayani. 

6. Konsep Dasar  

Konsep Dasar merupakan gabungan dari Karakter Objek (KO), 

Karakter Pelaku (KP) dan Karakter Lokasi (KL). Yang nantinya akan 

menjadi proses awal bagaimana bentukan/karakter yang akan dibuat 

pada perancangannya.    

7. Analisa Ruang Dalam 

Analisa ruang dalam merupakan gabungan dari analisa mengenai 

aktifitas pelaku, penentuan besaran ruang, persyaratan ruang, 

program dan fasilitas ruang, serta untuk mengetahui kapasitas yang 

akan direncanakan. 

8. Analisa Ruang Luar 

Analisa ruang luar merupakan analisa tentang kondisi tapak yang 

dianalisis berdasarkan kondisi lingkungan, peraturan setempat, 

ukuran dan batasnya, iklim yang mempengaruhi manusia dan budaya 

setempat, dan juga disentesiskan untuk menjawab semua 
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permasalahan sebagai pertimbngan pengaruh posisi tapak terhadap 

bangunan yang akan dirancang.   

9. Konsep Perancangan 

a.  Lebih Kecil dari Bangunan  

    Meliputi,Tata Perabot, Tata Ruang, Sirkulasi, Material.    

b. Sama Dengan Bangunan  

    Meliputi, Bentuk Bangunan, Utilitas, Strtuktur   

c. Lebih Besar dari Bangunan  

   Meliputi Orientasi Massa, Pola Massa, Sirkulasi Antar Massa,   

   Material,Vegetasi, Blok Plan. 

10. Transformasi  

Transformasi merupakan suatu perubahan atau penyesuain dari 

beberapa komponen bentukan baru maupun dari ide bentuk dari 

analisa-analisa yang sudah dilakukan baik masih terdapat unsur asli 

maupun tidak dalam bentukannya.  

11. Desain  

Desain adalah tahap akhir meliputi gambar kerja site plan, layout, 

denah, tampak, potongan, serta 3d,animasi dan lain sebagainya. 


