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BAB III 

METODE PERANCANGAN 

3.1 Ide Dasar Penelitian 

Metode yang digunakan dalam perancangan Sentral Wisata Kerajinan 

Rakyat adalah dengan menjelaskan secara deskriptif mengenai obyek rancangan 

dan juga permasalahan yang menjadi latar belakang perancangan. Selain itu, 

diberikan beberapa literatur dan teori yang sesuai dalam proses perancangan yang 

dijadikan standar dalam perancangan Sentral Wisata Kerajinan Rakyat serta studi 

lapangan dan studi banding dengan obyek yang sejenis. 

3.1.1 Ide Perancangan 

Ide perancangan dalam perancangan Sentral Wisata Kerajinan Rakyat 

diambil dari beberapa permasalahan yang ada yang kemudian memunculkan ide 

dalam perancangan obyek. Pada perancangan Sentral Wisata Kerajinan Rakyat, 

ide perancangan muncul dari sebuah pemikiran tentang banyaknya kegiatan dalam 

bidang kerajinan khususnya wilayah Malang Raya namun belum adanya wadah 

yang dapat menampung seluruh kegiatan dari para pengrajin tersebut. 

3.1.2 Rumusan Masalah  

1.  Merancang Sentral Wisata Kerajinan Rakyat yang secara spesifik memliki 

fungsi sebagai wadah kegiatan pengrajin atau kalangan umum dengan fungsi 

pendukung sebagai tempat workshop, gallery dan exhibition. 

2. Merancang Sentral Wisata Kerajinan Rakyat dengan menggunakan 

pendekatan historicism arsitektur yang di dalamnya dikaitkan dengan nilai-

nilai keislaman.  
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3.1.3 Tujuan  

Tujuan dan manfaat dari perancangan Sentral Wisata Kerajinan Rakyat 

diantaranya adalah untuk memberikan wadah kegiatan pengrajin atau kalangan 

umum dengan fungsi pendukung sebagai tempat workshop, gallery dan exhibition 

dengan pendekatan historicism arsitektur yang di dalamnya dikaitkan dengan 

nilai-nilai keislaman. 

3.1.4 Ruang Lingkup  

1.  Lingkup objek perancangan kembali Sentral Wisata Kerajinan Rakyat adalah 

tempat untuk memperkenalkan berbagai kerajinan dari seluruh penjuru 

Malang Raya dan tempat untuk mengembangkan potensi dari masyarakat 

setempat dalam hal kerajinan.  

2.  Sasaran Objek Sentral Wisata Kerajinan Rakyat adalah masyarakat umum, 

pelajar maupun anak-anak.  

3.  Lingkup lokasi perancangan berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten 

Malang.  

4.  Lingkup tema yang dipilih adalah Historicism, dengan pendalaman arsitektural 

dari segi bentuk, struktur dan nilai dari pembabakan sejarah Kerajaan 

Singosari yang dijadikan acuan. 

3.2 Pengumpulan Data  

Pengumpulan data melalui sumber primer dan sekunder. Metode yang 

dipakai diantaranya:  

3.2.1 Data Primer  

a. Survei Lapangan 
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Survei lapangan secara langsung dilakukan untuk mendapatkan acuan dasar 

bagi perancangan baru nantinya. Survei lapangan digunakan untuk 

mengetahui/mengidentifikasi secara langsung kondisi eksisting site, gejala, dan 

peristiwa yang ada pada lokasi tapak perancangan dan lingkungannya. Survei 

langsung dilakukan dengan cara: 

1. Melakukan proses pengamatan kondisi site secara keseluruhan secara 

langsung, kemudian kondisi yang ada di catat sebagai bahan dalam 

mempermudah proses analisis site nantinya.   

2. Menganalisis respon dari pengamatan kondisi site untuk mengidentifikasi agar 

dapat mengetahui potensi site dan lingkungan sekitar yang ada sehingga dapat 

dipertahankan dan dikembangkan keberadaannya. 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara ditujukkan kepada pengelola pariwisata setempat untuk 

memperoleh data tentang jumlah pengunjung beserta fasilitas-fasilitas yang 

mendukung. Data ini yang nantinya dapat membantu proses perencanaan dan 

perancangan. 

c. Studi Banding Objek 

Studi banding objek dilakukan dengan survei ke objek yang memiliki fungsi 

sama yaitu Pasar Seni Gabusan, juga objek yang jika ditinjau dari tema 

historicism merupakan bangunan yang sesuai dengan prinsipnya yaitu Institut 

Teknologi Bandung (ITB). Studi banding dilakukan untuk mendapatkan referensi 

penataan, sirkulasi, fungsi dan fasilitas yang dibutuhkan. 

 



Perancangan Sentral Wisata Kerajinan Rakyat di Singosari 
Tema : Historicism 

 

74 Iffatuz Zuhdah  --  10660044 

 

d. Dokumentasi 

 Dokumentasi dilakukan mengambil gambaran dan kondisi tapak, juga 

mengambil gambaran dari studi banding objek dan tema berupa kekurangan dan 

kelebihan yang ada pada objek studi banding. 

3.2.2 Data Sekunder  

Secara umum data sekunder meliputi Studi Pustaka yang merupakan proses 

pengumpulan data dari  studi literatur. Obyek yang distudi adalah buku-buku yang 

terkait untuk mendapat teori serta peraturan kebijakan pemerintah. Data Sekuder 

dalam penelitian ini adalah data literatur objek, tema, kajian keislaman, tapak 

perancangan, studi banding objek dan studi banding tema.  

3.3 Pengolahan Data  

Pengolahan data merupakan penggabungan dari data yang sudah diperoleh 

menjadi satu dan dituliskan dalam laporan dan hasilnya sebagai referensi untuk 

melakukan analisis dalam perancangan. 

3.4 Analisis Data  

Analisis data adalah proses dalam tahap mendesain, analisis terbagi menjadi 

analisis kawasan dan tapak, analisis keislaman, analisis objek. Adapun analisis 

yang dilakukan adalah:  

1. Analisis Fungsi  

Analisis ini mengetahui apa saja fungsi-fungsi dan memilahnya menjadi fungsi 

primer, sekunder, maupun penunjang.  

2. Analisis Pengguna  
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Analisis ini untuk memberikan fasilitas dan kenyamanan yang sesuai dengan 

pengguna pusat kerajinan.  

3. Analisis Aktifitas 

Aktifitas yang dianalisis sesuai dengan kebutuhan dari pengguna, sehingga 

mempunyai wadah untuk setiap aktifitas yang diperlukan.  

4. Analisis Ruang  

Analisis ruang dilakukan untuk mengetahui ruang-ruang yang dibutuhkan 

dengan mempertimbangkan fungsi, pengguna dan aktifitas. Selain itu analisis 

ruang berguna untuk menentukan besaran dan organisasi ruang.  

5. Analisis Tapak  

Analisis tapak yaitu analisis lokasi yang bertujuan untuk mengetahui hal-hal 

yang penting pada lokasi. Selain itu analisis tapak berfungsi untuk mengetahui 

kelebihan atau potensi pada tapak, sehingga lebih memudahkan untuk 

merancang.  

6. Analisis Bentuk dan Tampilan  

Analisis bentuk lebih terarah pada tema historicism, yaitu penataan bangunan 

yang menyesuaikan dengan pembabakan sejarah Kerajaan Singosari yang 

diambil.  

7. Analisis Struktur  

Analisis Struktur dihubungkan dengan bentuk dan tampilan, juga tidak lepas 

dari tema historicism.  
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8. Analisis Utilitas  

Analisis utilitas tentang listrik, air kotor, air bersih dan air hydran sangat 

diperhitungkan dalam perancangan karena utilitas yang kurang baik akan 

membawa kerusakan pada objek. 

3.5 Konsep  

Dalam tahapan konsep, terdapat konsep bentuk, konsep kawasan, konsep 

tampak, konsep struktur, konsep utilitas, dan konsep denah yang diharapkan 

mampu membuat rancangan menjadi lebih berkualitas dan juga kuantitas. Konsep 

ini didapatkan dari analisis-analisis yang sudah dilakukan. 

3.6 Perancangan  

Tahapan Perancangan adalah tahap akhir dari penelitian ini. Hasil 

perancangan diharapkan adalah hasil yang bagus dalam kualitas dan kuantitas.  
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3.7 Skema Berpikir 

 

 

 

 

DATA PRIMER: 
1. Survei tapak 
 Pengamatan dilakukan secara turun 

langsung kelapangan untuk melihat 
kondisi eksisting tapak 

2. Observasi  
Observasi ilakukan dengan survei 
langsung atau mendatangi dan 
menganalisis seluruh lokasi dan 
fasilitas di objek studi banding. 

3. Dokumentasi 

FAKTA : 
Berkurangnya apresiasi masyarakat 
terhadap fungsi dan nilai kerajinan khas 
kedaerahan terutama yang berasal dari 
daerah mereka itu sendiri. 

RUMUSAN MASALAH  

PERMASALAHAN 

IDE /GAGASAN 

TUJUAN : 
1. Merancang Sentral Wisata Kerajinan Rakyat yang dapat menampung aktifitas dan 

kegiatan pengrajin dalam menciptakan kerajinan juga memberikan sarana untuk 
memperkenalkan kerajinan tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat umum.  

2. Menerapkan tema “Historicism” dalam rancangan Sentral Wisata Kerajinan Rakyat. 

PENGUMPULAN DATA 

DATA SEKUNDER : 
Data diperoleh dari studi dari buku-buku, 
website-website, jurnal-jurnal, dinas 
terkait, kebijakan atau peraturan 
pemerintah serta situs-situs sosial.  

TAPAK 

FUNGSI 

AKTIFITAS DAN 
PENGGUNA 

RUANG 

BENTUK 

STRUKTUR 

UTILITAS 

TAPAK 

RUANG 

BENTUK 

STRUKTUR 

UTILITAS 

ANALISIS KONSEP 
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