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BAB V 

SIMPULAN 

 

Setelah melakukan studi dan analisis, beberapa simpulan dari hasil perancangan ini 

adalah: 

 

1. Untuk dapat menambah minat belajar masyarakat Indonesia terhadap musik 

klasik yaitu dengan cara menerapkan konsep Timeline of Classical Music 

pada perancangan interior Classical Music Centre, yang menampilkan 

suasana arsitektur klasik pada periode-periode musik klasik yaitu Barok, 

Klasik, dan Romantisme. Dari perancangan tersebut maka pengunjung dapat 

merasakan atmosfer dari pengolahan ruang yang telah olah, sehingga dapat 

menarik minat pengunjung  untuk dapat mempelajari musik klasik lebih 

dalam. 

2. Untuk dapat menyampaikan edukasi tentang musik klasik pada perancangan 

ini maka interior perancangan Classical Music Centre memberikan 

perngenalan terlebih dahulu kepada pengunjung dengan cara menyediakan 

area edukasi di setiap lantai Classical Music Centre, yang berupa area edukasi 

dengan menampilkan sejarah dan manfaat mengenai musik klasik. Area 

edukasi dibagi pada beberapa lantai: 

 Pada area lobby disediakan pengenalan musik klasik berupa area edukasi yang 

merupakan sarana pengetahuan seputar sejarah dan manfaat musik klasik. 

Area edukasi menyatu dengan area lobby, sehingga pengunjung yang datang 

dapat mengetahui dan memahami terlebih dahulu tentang seluk-beluk dan 

manfaat dari musik klasik sebelum menikmati sarana dan fasilitas yang 

disediakan. 

 Selain itu, pada lantai 2 terdapat area transisi yang di dalamnya terdapat 

informasi dan gambar-gambar yang menceritakan peran musik klasik pada 

waktu itu sekaligus memperkenalkan kepada pengunjung tentang kejadian 

atau kronologi pergantian periode musik klasik dari jaman ke jaman. 
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 Masih pada lantai 2, terdapat juga area edukasi yang memperkenalkan kepada 

pengunjung Classical Music Centre tentang komposer-komposer musik klasik 

dari masing-masing pariode dan Negara yang berbeda. Area edukasi berupa 

multimedia dengan layar sentuh, sehingga pengunjung dapat dengan leluasa 

membaca dan mempelajari dari sarana edukasi yang telah disediakan. 

 Memberikan edukasi tentang instrument-instrumen  musik klasik berupa 

display yang memamerkan berbagai jenis alat musik orkestra. 

3. Ada berbagai macam fasilitas yang disediakan pada perancangan Classical 

Music Centre. Masing-masing fasilitas memiliki fungsinya sendiri sesuai 

dengan kebutuhan pengunjung yang datang. Jenis fasilitas yang disediakan 

dibagi menjadi 3 macam, yaitu: 

1. Komunitas dan pecinta musik klasik 

 Untuk dapat mewadahi para komunitas dan pecinta musik 

klasik disediakan area lounge sebagai fasilitas bagi pecinta 

musik klasik yang ingin berdiskusi atau sekedar sharing 

mengenai musik klasik. 

 Menyediakan tempat latihan khusus komunitas musik klasik 

untuk berlatih berasama maupun individu dengan menyediakan 

fasilitas outdoor concert hall. 

 Ruang meeting komunias, fasilitias ini bersifat semi privat 

yang disediakan untuk mewadahi para komunias untuk 

berdiskusi mengenai pementasan konser atau mengadakan 

event-event lain seputar musik klasik. 

2. Masyarakat awam 

 Bagi masyarakat yang ingin mempelajari  musik klasik, maka 

disediakan fasilitas-fasilitas sarana prasarana yang dapat 

menunjang masing-masing kebutuhan masyarakat mengenai 

musik klasik. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui dan 

mengenal sejarah dan manfaat musik klasik, maka disediakan 



 

111 
Universitas Kristen Maranatha 

area edukasi yang menampilkan seluk-beluk tentang musik 

klasik. 

 Selain itu bagi masyarakat yang tertarik akan musik klasik dan 

ingin mempelacari cara memainkan alat musik, maka Classical 

Music Centre menyediakan tempat kursus musik klasik yang 

mengajarkan kepada masyarakat cara bermain alat musik 

klasik mulai dari tahap dasar hingga menjadi profesional. 

3. Fasilitas bersama 

Dari beberapa fasilitas yang disebutkan di atas, masih ada fasilitas 

lainnya yang dapat diakses oleh pengunjung, baik komunitas pecinta 

musik klasik mau pun masyarakat awam dapat menikmati fasilitas-

fasilitas tersebut, yaitu: 

 Auditorium 

Fungsi Auditorium dalam bangunan ini sangat lah penting, 

karena pada ruang ini masyarakat dapat menyaksikan dan 

mendengar pentas musik klasik secara langsung. Juga 

merupakan tempat di mana para pecinta musik klasik dapat 

mengekspresikan diri melalui menampilannya di atas 

panggung, dengan begitu fasilitas ini juga dapat mewadahi 

bakat masyarakat agar terus melatih keahlian dalam bermusik 

 Showroom dan CD & Book Store 

Failitas ini disediakan untuk menunjang kebutuhan pengunjung 

dalam perlengkapan seputar musik klasik. Terdapat showroom 

yang menjual alat musik klasik dan keperluan lainnya. Juga 

terdapat CD & book store yang menjual buku dan kaset khusus 

untuk musik klasik. 

 Perpustakaan 

Disediakannya perpustakan dapat menambah wawasan 

masyarakat untuk mengenal dan memahami musik klasik. 

Perpustakaan menyediakan buku musik klasik yang lengkap 
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juga terdapat area khusus komputer yang disediakan bagi 

pengunjung yang ingin melihat video dan men-download 

musik klasik. Fasilitas tersebut sekaligus dapat 

mempromosikan musik klasik kepada masyarakat awam. 

 Studio Rekaman 

Fasilitas ini disediakan bagi pengunjung juga member kelas 

kursus. Dengan adanya studio rekaman pecinta musik klasik 

dapat lebih bersemangat dalam berkarya, mereka dapat 

merekam kemampuan musikal mereka baik berkelompok mau 

pun solo.  

 Café 

Selain memiliki fungsi bertemu dan berkumpulnya pengunjung 

untuk mengobrol sambil makan dan minum, pada area café 

terdapat panggung piano yang menyuguhkan alunan musik 

klasik. Selain itu penempatan panggung piano bertujuan 

mengenalkan musik klasik pada pengunjung yang beada di 

café secara langsung. 
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