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BAB VIII 

STRATEGI DESAIN 

8.1 Strategi Desain 

Strategi desain adalah strategi yang digunakan untuk menganalisa 

sebuah masalah dengan pendekatan atau teori yang bisa digunakan untuk 

memecahkan masalah desain dalam sebuah projek perancangan 

bangunan. Strategi desain ini berisi mengenai tata cara dan proses dari 

analisa hingga penemuan pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

judul projek yang diambil. Berikut adalah tahap strategi desain yang dibuat: 

Masalah 

Desain 

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 

Bagaimana 

tata ruang 

gereja yang 

dapat 

meningkatkan 

spiritualitas 

orang ketika 

beribadah? 

Analisa 

mengenai 

permasalaha

n apakah tata 

ruang dapat 

meningkatkan 

suasana religi 

saat 

beribadah 

Mencari teori 

mengenai 

ruang religius 

dan sifat 

religius yang 

bisa 

meningkatka

n spiritualitas 

beribadah 

Menganalisa 

apakah teori 

religius dapat 

memecahkan 

masalah tata 

ruang agar 

spiritualitas 

jemaat 

meningkat 

ketike 

beribadah 

Merumuska

n hal apa 

saja yang 

bisa 

digunakan 

supaya 

penataan 

tata ruang 

dapat 

meningkatk

an 

spiritualitas 

jemaat 

ketika 

bribadah 

Bagaimana 

menciptakan 

kualitas 

akustik yang 

dapat 

mendukung 

suasana 

religius 

didalam 

gereja? 

Analisa 

mengenai 

sistem akustik 

dapat 

meningkatkan 

suasana 

religius dan 

kenyamanan 

dalam gereja 

Mencari teori 

mengenai 

akustik dan 

standar 

akustik serta 

kebutuhan 

bahan 

akustik yang 

baik 

Menganalisa 

apakah teori 

mengenai 

akustik dapat 

memecahkan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

sistem akustik 

yang baik 

untuk gereja 

Merumuska

n hal apa 

saja yang 

digunakan 

dalam 

penerapan 

akustik 

ruang pada 

bangunan 

gereja yang 

nantinya 

akan 

diterapkan 
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dalam 

desain 

Bagaimana 

menciptakan 

ekspresi 

bentuk yang 

mencerminka

n Gereja 

Jemaat 

Kristen 

Indonesia? 

Menganalisa 

apakah 

ajaran dan 

visi misi 

gereja serta 

fokus ajaran 

gereja dapat 

dijadikan 

sebagai 

acuan dalam 

menentukan 

bentuk 

bangunana 

gereja yang 

nantinya akan 

mencerminka

n ciri dari 

Jemaat 

Kristen 

Indonesia 

Mencari teori 

mengenai 

ajaran gereja 

dan fokus 

gereja 

terhadap 

masyarakat 

sebagai 

kajian untuk 

mencari 

karakter dari 

Gereja 

Jemaat 

Kristen 

Indonesia 

Menganalisa 

apakah kajian 

mengenai 

ajaran 

Jemaat 

Kristen 

Indonesia 

dapat 

memeceahka

n masalah 

terhadap 

bentuk dan 

ekspresi dari 

bangunan 

gereja 

nantinya 

Merumuska

n dari kajian 

ajaran 

tersebut 

diambil 

beberpa 

teori dan 

perumamaa

n sebagai 

bentuk 

terhadap 

bentuk 

gereja 

nantinya 

 

Tabel 8. 1 Strategi Desain 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




