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BAB III 

METODE KAJIAN 

 

3.1. Fokus Kajian 

 Kajian kali ini berfokus pada penelusuran bentuk, fungsi, dan makna pada 

Convention Center yang dijadikan objek sampel. Penelusuran bentuk, fungsi, dan 

makna ini bertujuan untuk mengetahui tanda – tanda visual dari sebuah desain 

Convention Center dengan menggunakan pendekatan semiotika arsitektur 

(sintaksis, pragmatik, semantik). 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

 Data yang dibutuhkan dalam proses kajian kali ini adalah data mengenai 

Convention Center yang digunakan sebagai objek sampel untuk menngetahui tanda 

– tanda visual pada sebuah desain Convention Center.  Data – data yang dibutuhkan 

dari Convention Center yang dijadikan sebagai objek sampel adalah data – data 

seperti denah dan layout bangunan, gambar yang mewakili visual bangunan, sejarah 

bangunan, sejarah lokasi, dan gambaran umum dari nilai – nilai, karakteristik, dan 

ciri khas yang berhubungan dengan lokasi bangunan yang digunakan sebagai objek 

sampel.  Data – data mengenai objek sampel Convention Center ini didapatkan 

melalui situs resmi Convention Center yang bersangkutan dengan menggunakan 

media internet. 

 Selain data mengenai Convention Center yang digunakan sebagai objek sampel 

dibutuhkan juga data – data yang diperoleh dari pustaka yang berhubungan dengan 

teori – teori semiotika.  Teori – teori semiotika tersebut digunakan dalam proses 

analisa dan sintesa dari masing – masing objek sampel untuk mengetahui tanda – 

tanda visual yang terdapat pada sebuah desain bangunan Convention Center.  Data 

– data pustaka yang lain berhubungan dengan Convention Center dan industri 

MICE.  hal tersebut bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang Convention 

Center dan industri MICE secara umum agar memudahkan proses analisa dan 

sistesa.  Data pustaka tentang teori semiotika, gambaran umum Convention Center, 

dan MICE berasal dari jurnal dan buku yang berkaitan dengan hal – hal tersebut. 
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3.2.1. Pemilihan Objek Sampel 

 Objek sampel ditentukan menggunakan metode probability sampling, yaitu 

sebuah metode pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan 

yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel 

(Sugiyono, 2011).  Jadi pada dasarnya semua Convention Center di seluruh dunia 

memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel dalam kajian ini.  Metode 

pengambilan sampel tersebut juga didukung dengan beberapa ketentuan lain.  Yang 

pertama berasal dari lokasi (negara) yang berbeda – beda (salah satunya Indonesia).  

Pemilihan objek kajian berdasarkan lokasinya tidak lepas dari lokalitas yang dibawa 

oleh masing – masing objek kajian.  Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui 

apakah masing – masing objek kajian tersebut mampu mewakili lokasi tempatnya 

berada atau tidak. Selanjutnya pemilihan objek kajian ditentukan berdasarkan 

jumlah dan kapasitas hall, yaitu memiliki lebih dari dua hall yang mampu 

menampung 1000 pengunjung atau lebih.  Yang terakhir adalah objek kajian pernah 

memenangkan sebuah award atau penghargaan nasional maupun international.  

Objek sampel / kajian dalam skripsi ini adalah beberapa bangunan Convention 

Center yang terletak di Indonesia dan luar Indonesia.  Yang pertama adalah 

Vancouver Convention Center East Building  dan West Building di Canada, 

Convention Center ini dan Kota Vancouver terpilih sebagai tujuan MICE utama di 

Amerika Utara oleh ICCA pada tahun 2015 (International Congress and 

Convention Association).  Qatar National Convention Center di Qatar, terpilih 

sebagai Convention Center terbaik di timur tengah pada 2015 oleh World Travel 

Award.  Indonesia Convention Exhibition di Indonesia, saat ini ICE merupakan 

Convention Center terbesar di Indonesia, dan terpilih sebagai exhibition hall terbaik 

di Indonesia pada 2015. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Data dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumen.  

Dokumen yang digunakan adalah gambar layout atau denah dari objek sampel dan 

gambar – gambar lain yang mampu mewakili gambaran visual dari masing – 

masing objek sampel.  Selain itu ditambahkan dengan sketsa – sketsa dari masing – 

masing objek sampel untuk mewakili detail – detail tertentu dari masing – masing 

objek sampel agar lebih memudahkan dalam proses penelusuran tanda – tanda 

visual dari masing – masing objek sampel.   
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3.4. Metode Analisa Data 

 Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode 

analisa kualitatif.  Metode analisa kulaitatif pada kajian ini menggunakan teknik 

tabulasi.  Analisa tanda – tanda visual pada objek sampel / kajian tersebut dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan teori semiotika arsitektur.  Analisa semiotika 

terhadap objek sampel dilakukan melalui tiga tahap berdasarkan tiga unsur yaitu 

unsur sintaksis, unsur pragmatik, dan unsur semantik.  Tabel yang digunakan dalam 

proses analisa untuk menelusuri tanda – tanda visual pada sebuah desain 

Convention Center berisi variabel – variabel dari tiap unsur semiotika arsitektur. 

3.4.1. Analisa Sintaksis 

Pada analisa unsur sintaksis, fokus analisa terdapat pada elemen fisik bangunan 

yang dapat diamati secara langsung.  Terdapat empat variabel yang dianalisa pada 

unsur sintaksis yaitu sintaksis massa, sintaksis ruang, sintaksis fungsi, dan sintaksis 

konstruksi.  Data dari masing – masing objek sampel ditabulasikan kemudian 

elemen – elemen tertentu dari tiap objek sampel dikelompokkan berdasarkan 

variabel – variabel yang terdapat pada unsur sintaksis.  Hal tersebut bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antar tanda dan komponen – komponennya yang membentuk 

sebuah Convention Center.  

3.4.2. Analisa Pragmatik 

Pada analisa unsur pragmatik, fokus analisa terdapat pada hubungan antara 

bangunan dengan pengguna dan penggunaannya.  Terdapat empat variabel yang 

dianalisa pada unsur pragmatik yaitu, pragmatik tentang lokasi, pragmatik tentang 

pengguna, pragmatik tentang fungsi ruang, dan pragmatik tentang konstruksi.  Data 

dari masing – masing objek sampel ditabulasikan kemudian data yang berhubungan 

dengan fungsi bangunan dikelompokkan berdasarkan variabel – variabel yang 

terdapat pada unsur pragmatik untuk mengetahui hubungan antara bangunan 

Convention Center dengan pengguna dan penggunaannya. 

Terdapat beberapa penyesuaian pada analisa unsur pragmatik.  Penyesuaian tersebut 

terletak pada data tentang beberapa variabel unsur pragmatik seperti siapa yang 

membangun, pihak – pihak yang terlibat, dan lama pembangunan,  ketiga variabel 

tersebut akan dicantumkan sebagai sebuah data pada penjelasan umum tentang 

objek sampel.  Kemudian beberapa variabel seperti variabel pengguna dan variabel 
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yang berhubungan dengan teknik bangunan dan teknik pembangunan disesuaikan 

menjadi variabel aktifitas pengguna dan variabel konstruksi. 

3.4.3. Analisa Semantik 

Pada analisa unsur semantik, fokus analisa terdapat pada pemaknaan dari sebuah 

bangunan atau elemen arsitektural.  Terdapat lima variabel yang dianalisa dalam 

unsur semantik yaitu, semantik bentuk/wujud, semantik ukuran/skala, semantik 

pola/susunan, semantik bahan/konstruksi, dan semantik letak/posisi.  Data dari 

masing – masing objek sampel ditabulasikan kemudian data yang berhubungan 

pemaknaan sebuah bangunan atau objek arsitektural dikelompokkan berdasarkan 

variabel – variabel yang terdapat pada unsur semantik untuk mengetahui hubungan 

tanda yang terdapat pada sebuah desain Convention Center dengan pemaknaannya.  

Pada unsur semantik, terdapat empat aspek yang digunakan untuk mengevaluasi 

kelima variabel unsur semantik tersebut yaitu referensi, relevansi, maksud, dan 

ekspresi.  Biasanya aspek tersebut dinilai berdasarkan hubungan antara bangunan 

dan makna yang telah disepakati bersama dalam suatu lingkungan.  

3.5. Metode Sintesa Data  

 Hasil dari proses analisa data kemudian disintesa untuk mengetahui hubungan 

antara satu bangunan dengan bangunan lainnya berdasarkan pendekatan semiotika 

yang telah digunakan sebelumnya.  Pada proses sintesa ini juga menggunakan 

teknik tabulasi.  Proses sintesa dari tanda – tanda visual pada objek sampel 

dilakukan melalui tiga tahap berdasarkan tiga unsur smiotika yaitu unsur sintaksis, 

unsur pragmatik, unsur semantik.  Tabel yang digunakan pada proses sintesa ini 

berisi hasil analisa variabel unsur semiotika dari masing – masing objek sampel 

yang pengelompokannya berdasarkan pada tiap objek. 

3.5.1. Sintesa Sintaksis 

 Pada proses sintesa unsur sintaksis, hasil dari analisa variabel unsur sintaksis 

pada objek sampel ditabulasikan dan dikelompokkan berdasarkan tiap – tiap objek.  

Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui persamaan tanda – tanda visual sintaksis 

yang berhubungan dengan elemen – elemen yang membentuk masing – masing 

objek sampel. 
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3.5.2. Sintesa Pragmatik 

 Pada proses sintesa unsur pragmatik, hasil dari analisa variabel unsur pragmatik 

pada objek sampel ditabulasikan dan dikelompokkan berdasarkan tiap – tiap objek.  

Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui persamaan tanda – tanda visual pragmatik 

yang berhubungan dengan pengaruh fungsi terhadap pengguna bangunan pada 

masing – masing objek sampel. 

3.5.3. Sintesa Semantik 

 Pada proses sintesa unsur semantik, hasil dari analisa variabel unsur semantik 

pada objek sampel ditabulasikan dan dikelompokkan berdasarkan tiap – tiap objek.  

Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui persamaan tanda – tanda visual semantik 

yang berhubungan dengan pemaknaan bagunan pada masing – masing objek 

sampel. 

3.6. Tanda – Tanda Visual Convention Center 

 Setelah proses analisa dan sintesa objek sampel dengan menggunakan 

pendekatan semiotika selesai, selanjutnya adalah menarik benang merah yang 

terdapat pada masing – masing objek sampel.  Berdasarkan hasil proses analisa dan 

sintesa yang telah dilakukan dapat diketahui tanda – tanda visual apa saja yang 

membuat sebuah objek arsitektural dapat dimaknai sebagai sebuah desain 

Convention Center.  Hal tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsiskan secara 

garis besar tanda – tanda visual yang menyebabkan sebuah objek arsitektural dapat 

dikatakan atau dimaknai sebagai sebuah Convention Center. 
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3.7. Kerangka Metode 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Kerangka metode 

Convention Center dalam 

Konteks semiotika 

Mengetahui tanda – tanda visual 

pada desain Convention Center 

Teori semiotika 

arsitektur 

-Canada Place  

-Vancouver Convention 

Center West 

-Qatar National 

Convention Center 

-Indonesia Convention 

Exhibition 

Sintaksis  

Pragmatik  

Semantik 

Dokumentasi data objek 

sampel: Foto dan Sketsa  

Sintaksis massa 

Sintaksis ruang 

Sintaksis fungsi  

Sintaksis konstruksi 

Pragmatik lokasi 

Pragmatik aktivitas 

Pragmatik fungsi 

Pragmatik konstruksi 

Semantik bentuk 

Semantik skala 

Semantik pola 

Semantik konstruksi 

Semantik lokasi 

Analisa sintaksis Analisa pragmatik Analisa semantik 

Sintesa sintaksis Sintesa pragmatik Sintesa semantik 

Hasil analisa dan sintesa 

tanda – tanda visual pada 

desain Convention Center 

Objek sampel 

Convention Center 

Ketentuan pemilihan 

objek sampel 


