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BAB III 

METODE DESAIN 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

3.1.1 Data Primer 

a. Observasi 

Yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan terhadap 

perilaku pemakai pada suatu ruang, bangunan, ataupun kawasan. Dalam hal ini 

pengamatan dilakukan di Taman Wisata Budaya Senaputra yang terletak di jalan 

Belakang Rumah Sakit, serta daerah sekitarnya.  

Pengamatan yang dilakukan meliputi : 

1. Data kondisi fisik Senaputra 

2. Jenis kegiatan yang masih berlangsung di Senaputra 

3. Jenis fasilitas yang terdapat pada Senaputra 

b. Wawancara 

Merupakan salah satu metode untuk memperoleh data dari narasumber. 

Pertanyaan yang akan diajukan dibuat terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan data. 

Wawancara dilakukan kepada orang – orang yang berakaitan dengan Taman Wisata 

Senaputra antara lain : 

1. Komandan Kodam V Brawijaya, berkaitan dengan sejarah dan perkembangan 

taman wisata budaya Senaputra. Serta rencana pengembangan Senaputra dalam 

upaya menghidupkan kembali taman Senaputra. 

2. Staff taman wisata budaya Senaputra, berkaitan dengan kondisi fasilitas 

senaputra saat ini, serta kendala yang dialami dalam mengelola taman wisata 

budaya Senaputra. 

3.  Pengunjung, berkaitan dengan pendapat tentang taman wisata budaya Senaputra 

saat ini serta harapan bagi kelanjutan. 

4. Masyarakat sekitar, berkaitan dengan pengaruh keberadaan taman wisata budaya 

Senaputra terhadap lingkungan sekitar. 
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c. Dokumentasi 

Pada pengamatan secara langsung juga dilakukan pendokumentasian pada objek 

lokasi yaitu taman wisata budaya Senaputra. Pada Senaputra dokumentasi yang 

dlakukan meliputi : 

1. Kondisi eksisting tapak 

2. Fasilitas dan bangunan yang terdapat pada Senaputra 

3. Kegiatan yang ada pada Senaputra yang berkaitan dengan wisata dan budaya.  

4. Lingkungan sekitar berkaitan dengan keterkaitannya dengan Senaputra  

5. Batas-batas sekitar tapak 

6. Pencapaian menuju tapak 

 

3.1.2 Data Sekunder  

 Merupakan data yang diperoleh dari hasil studi literatur baik berupa buku,  

ataupun data yang diperoleh dari internet. Data yang diperoleh antara lain mengenai : 

1. Taman Senaputra berkaitan dengan sejarah berdirinya, kondisi saat ini, serta isu – isu 

yang berkembang dalam perjalanan taman tersebut. 

2. Teori mengenai Taman Budaya terkait dengan pengertian, jenis taman budaya jenis 

fasilitas, serta standar perancangan fasilitas pada taman budaya. 

3. Teori redesain terdiri atas pengertian, dan tahapan redesain. Teori tersebut diambil 

dari peraturan menteri pekerjaan umum mengenai Revitalisasi dan beberapa literatur 

lain. Dan akan dijadikan sebagai acuan tahapan dalam meredesain Senaputra. 

4. Teori evaluasi pasca huni yaitu tahapan, aspek analisa, dan metode sebagai acuan 

dalam evaluasi fasilitas pada Senaputra.  

5. Studi Komparasi terkait dengan fungsi yang sama yaitu Taman Wisata Budaya. 

Dengan aspek yang diamati berupa kebutuhan fungsi, konsep, dan pola ruang. Objek 

komparasi antara lain Bali art center dan Taman Budaya Jawa Barat di Bandung. 

Kemudian diambil kesimpulan mengenai macam fasilitas, pola penataan kawasan, 

dan desain arsitektural untuk dijadikan acuan dalam perancangan desain taman 

wisata budaya Senaputra. 
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3.2 Metode analisis 

3.2.1 Metode Analisis Deskriptif 

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Penelitian 

deskriptif  adalah penelitian yang mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-

fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. 

Tahapan redesain yang dilakukan adalah sebegai berikut : 

1. Identifikasi kondisi, potensi dan permasalahan 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap kondisi eksisiting tapak 

yang meliputi jenis dan kondisi fasilitas, tatanan fasilitas, serta tatanan kawasan 

berserta potensi dan permasalahan yang ada saat ini. Evaluasi dilakukan bedasarkan 

aspek fubgsional pada evaluasi purna huni yaitu pengelompokan fungsi, sirkulasi, 

faktor manusia, fleksibilitas dan perubahan. Identifikasi dilakukan dengan cara 

observasi langsung pada tapak. 

2. Penyusunan skenario penataan dan redesain kawasan 

Menyusun langkah – langkah yang akan diambil dalam redesain taman wisata 

budaya senaputra. Langkah – langkah yang dimaksud yaitu langkah – langkah yang 

diambil setelah proses evaluasi terhadap tapak. Berupa tanggapan yang akan 

dilakukan sebagai hasil dari evaluasi. Skenario tersebut nantinya akan 

dikembangkan menjadi sebuah perencanaan terhadap desain kawasan taman wisata 

budaya Senaputra. 

3. Perencanaan penataan fisik kawasan 

Merupakan tahapan lanjutan dari penyusunan skenario yaitu perencanaan dan 

penataan kawasan. Perencanaan fisik kawasan dapat meliputi penataan sistem tata 

bangunan, akses dan sirkulasi, sistem tata hijau, kebutuhan sarana kawasan. 

4. Penataan dan redesain kawasan 

Tahapan ini merupakan hasil akhir dari proses redesain. Berupa desain tatanan 

kawasan yang telah di desain ulang. Pada tahapan ini dilakukan penataan kawasan 

dan fasilitas. Hasil akhirnya berupa layout dan denah fasilitas setelah diredesain. 

Setelah tahap pengumpulan data selanjutnya dilakukan penentuan aspek kajian 

redesain  yang kemudian akan dianalisa. Fasilitas pada Taman Wisata Senaputra akan 

diidentifikasi dan dianalisa mengenai macam fasilitas yang terdapat pada Senaputra dan 

mengenai kondisi fisik bangunan saat ini sesuai dengan aspek kajian yang telah 

ditentukan. Yakni menggunakan aspek evaluasi dalam  teori evaluasi pasca huni.  
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Aspek pengamatan yang digunakan adalah elemen fungsional yaitu berkaitan 

dengan kemampuan pemakai untuk megoperasikan secara efisien dan efektif, aspek ini 

digunakan karena berkaitan dengan kelayakan fasilitas pada taman wisata budaya 

Senaputra. Yang termasuk dalam elemen ini adalah : 

a. Pengelompokan fungsi 

 Menyangkut konsep pengelompokan atau pemisahan fungsi – fungsi yang 

berlangsung dalam satu bangunan. Fungsi utama pada taman budaya Senaputra 

antara lain fungsi budaya dan wisata. Pengelompokan dua macam fungsi tersebut 

akan mempermudah pengunjung dalam mencari sebuah fasilitas. 

b. Sirkulasi 

 Merupakan salah satu kunci bagi fungsi bangunan. Dalam  taman wisata Senaputra 

sirkulasi berperan penting karenan pengaturan sirkulasi dapat mempengaruhi arah 

kemana pengunjung akan berjalan dan dapat mencapai semua fasilitas secara 

merata. 

c. Faktor Manusia 

 Faktor manusia ini terutama akan menyangkut segi – segi perancangan standar. 

Yang sering diangkat sebagai objek adalah kondisi spesifik dari fasilitas terhadap 

penggunanya berkaitan dengan dimensi ruang dan jenis fasilitas dalam bangunan.  

Dalam hal ini adalah fasilitas yang terdapat pada sebuah taman budaya wisata 

budaya. 

d. Fleksibilitas dan perubahan 

Evaluasi terhadap perubahan fungsi, dan kegiatan dapat mempengaruhi rancangan 

tata luar dan prasarana. 

 

Fasilitas pada Taman Wisata Senaputra akan diidentifikasi dan dianalisa 

mengenai fasilitas yang terdapat pada Senaputra dan mengenai kondisi fisik bangunan 

saat ini sesuai dengan aspek – aspek kajian yang telah ditentukan. Analisa disesuaikan 

dengan standar fasilitas Taman Budaya. Standar – standar tersebut kemudian 

dibandingkan dengan kondisi taman Senaputra saat ini untuk ditinjau kesesuaiannya. 

Kemudian akan ditentukan sejauh mana taman wisata budaya Senaputra ini akan 

didesain kembali dan perlakuan yang akan diterapkan pada masing – masing fasilitas. 
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3.2.2 Sinstesis 

Dari hasil analisis fungsi didapatkan tanggapan berupa perlakuan yang harus 

diterapkan pada fasilitas – fasilitas pada taman budaya Senaputra dalam upaya 

mendesain kembali kawasan tersebut. Tanggapan tersebut meliputi fasilitas yang 

dipindahkan, dipertahankan, dihilangkan, ditambah fasilitas, dan diperluas.  

 

 

3.3 Kerangka Tahapan Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.1 : Kerangka  tahapan penelitian 

Rumusan Masalah 

Bagaimana menata kembali fasilitas pada Taman Wisata Budaya Senaputra 

 

Latar Belakang 

Kurang berkembangnya fasilitas yang terdapat pada Taman Wisata Budaya Senaputra   

Penyusunan skenario penataan dan redesain kawasan 

 

Penataan dan redesain kawasan 

 

Identifikasi kondisi, potensi dan permasalahan 

 

Redesain 

1. Pengertian 

2. Jenis – jenis 

3. Tahapan 

Aspek fungsional EPH 

1. Faktor Manusia 

2. Sirkulasi 

3. Pengelompokan fungsi 

4. Fleksibilitas dan perubahan 

Taman Budaya 

1. Kebutuhan fungsi  

2. Jenis ruang 

3. Tata ruang 

Kondisi eksisitng Taman 

Senaputra meliputi : 

1. Jenis kegiatan 

2. Jenis Fasilitas 

3. Kondisi fasilitas 

 

 

Data Sekunder 

Tinjauan 

Data Primer 

Perencanaan penataan fisik kawasan 

 


