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BAB III 

METODE PEMBAHASAN 

3.1 ALUR PEMIKIRAN 

  
LATAR BELAKANG

IDE

PERMASALAHAN

PERMASALAHAN

UMUM

KARAKTER OBYEK

STUDI LITERATUR STUDI BANDING PERMASALAHAN

KHUSUS

KONSEP DASAR

KONSEP ARSITEKTUR

IDE BENTUK

TRANSFORMASI

DESAIN

ANALISA 
EXTERNAL 

ANALISA 
INTERNAL

KARAKTER LOKASI KARAKTER 
PELAKU

3.1 Gambar Tabel Alur Pemikiran 
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3.2 PENJELASAN ALUR PEMIKIRAN 

 
a) LATAR BELAKANG 

Latar belakang meliputi aspek-aspek yang berisikan tentang isu atau suatu 
kondisi saat ini di Tulungagung serta peraturan atau undang-undang yang ada 
sebagai landasan atau alasan untuk memperkuat pemilihan ide atau judul. 

 
b) IDE 

Ide adalah suatu usulan yang didasari dari suatu kondisi sekarang yang perlu 
untuk diadakan atau dirancang yang bisa berdampak di masa yang akan datang. 

 
c) PERMASALAHAN 

Permasalahan yang ditemukan merupakan kesimpulan atau rumusan  
berdasarkan data kondisi yang telah dipaparkan pada latar belakang. 
 

d) STUDI LITERATUR 
Studi literature adalah studi atau kajian yang berfungsi sebagai wawasan dalam 
rancangan, seperti ketentuan , persyaratan maupun penjelasan data yang valid 
dari berbagai sumber informasi. 
 

e) STUDI BANDING 
Studi banding adalah studi atau kajian terhadap objek yang serupa maupun yang 
mendekati serupa objek, meliputi keseluruhan atau sebagian fungsi , fasilitas dan 
kelengkapan objek yang berfungsi sebagai referensi dalam rancangan. 
 

f) KARAKTER OBJEK 
Karakter objek merupakan paparan karakter umum objek yang disesuaikan 
dengan studi yang telah dilakukan terhadap rancangan. 
 

g) KARAKTER PELAKU 
Karakter pelaku merupakan karakter umum pelaku yang sesuai dengan keadaan 
atau kondisi di wilayah objek rancangan. 
 

h) KARAKTER LOKASI
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Karakter lokasi merupakan deskripsi umum yang sesuai dengan kondisi umum 
wilayah objek rancangan. 

 
i) KONSEP DASAR 

Konsep dasar merupakan suatu gagasan dasar yang mendasari atau acuan dalam 
seluruh rancanagan. 
 

j) ANALISA EKSTERNAL 
Merupakan analisa yang mencakup lebih besar daripada bangunan, berkaitan 
dengan situasi atau kondisi disekitar ruang luar bangunan, seperti analisa tapak, 
analisa iklim, analisa sirkulasi, analisa vegetasi. Sehingga lokasi yang dipilih 
dapat diketahui dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan. 
 

k) ANALISA INTERNAL 
Merupakan analisa yang mencakup lebih kecil atau dalam bangunan, berkaitan 
dengan aktifitas atau kegitan pelaku didalam ruang, seperti analisa pelaku, 
analisa besaran ruang, analisa fasilitas. Sehingga dapat diketahui konsep ruang 
dalam yang sesuai. 
 

l) KONSEP ARSITEKTUR 
Merupakan paparan atau uraian yang menghubungkan konsep dasar dengan 
konsep desain yang akan dirancang. Dimana pada konsep arsitektur berisi 
tangapan perancangan yang terkait dengan parameter desain dapat meliputi 
seperti tata massa , orientasi bangunan, sirkulasi, utilitas, tampilan bangunan 
yang disesuaikan dengan kebutuhan perancangan. 
 

m) IDE BENTUK 
Ide bentuk adalah suatu gagasan atau bentuk dasar bangunan , yang merupakan 
bendtukan dasar seperti bidang segitiga , persegi ataupun lingkaran. 
 

n) TRANSFORMASI 
Merupakan perubahan atau perkembangan dari bentuk awal sehingga sudah 
memiliki bentuk yang tidak serupa maun bentuk yang masih menunjukan 
petunjuk atau identitas bentuk aslinya. 
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o) DESAIN 
Desain adalah tahap atau tahap akhir dari proses perancangan yang berupa bentuk 
grafis atau gambar , seperti layout, siteplan, denah, tampak, potongan, detail 
gambar, prespektif 3D , gambar eksterior dan gambar interior. 
 

 

 

 

 

 


