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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah melalui berbagai proses, maka didapatlah beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution adalah salah satu aset yang dimiliki 

kota Bandung. Taman ini sepatutnya menjadi taman rekreasi yang membanggakan 

untuk kota Bandung. Taman ini seharusnya dipelihara dan dikembangkan agar tetap 

bertahan dan berguna bagi anak – anak di masa depan. 

2. Dengan keadaan taman yang cukup luas dan nyaman, sebaiknya fasilitas bermain di 

taman ini lebih dikembangkan ke arah pendidikan lalu lintas ketimbang rekreasi. 

3. Kemunduran Taman Lalu Lintas disebabkan oleh kurangnya dana dan bergesernya 

fokus pendidikan lalu lintas di taman ini menjadi taman yang lebih rekreasi. 

4. Taman Lalu Lintas dengan proses rebranding dan pembuatan environmental graphic 

design, mencoba untuk meningkatkan citra taman ini agar lebih baik. Diharapkan 

dengan citra yang baru ini, Taman Lalu Lintas dapat menjadi sebuah tempat 

pendidikan sekaligus rekreasi bagi semua kalangan, terutama kalangan menengah ke 

bawah. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Taman Lalu Lintas 

 Mengganti logo lama dengan logo baru yang lebih menarik dan sesuai dengan taman  

bermain sambil belajar bagi anak-anak. 

 Meningkatkan kebersihan taman agar lebih nyaman dengan menyediakan 

environment yang mengarahkan pengunjung untuk dapat menjaga kebersihan, dan 

juga disediakannya petugas kebersihan agar taman dapat terjaga kebersihannya. 
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 Pemeliharaan dan penggantian setiap mesin dan alat permainan yang rusak atau 

sudah tidak layak pakai agar anak dapat bermain dengan lebih nyaman dan 

menyenangkan. 

 

5.2.2 Bagi Universitas Kristen Maranatha 

 Semoga UK Maranatha dapat terus mengembangkan materi pembelajarannya di 

bidang environmental graphic design dan menekankannya pada praktek dan aplikasi 

dibanding hanya teori, sehingga mampu menghasilkan mahasiswa/i yang siap pakai 

di dunia kerja yang sesungguhnya. 

 

5.2.3 Bagi Masyarakat Umum 

 Diharapkan agar masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dan lebih 

disiplin agar terciptanya keteraturan dan ketertiban dimanapun mereka berada. 

 


