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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melalui berbagai proses, maka didapatlah beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

Museum Geologi Bandung adalah sebuah warisan sejarah yang patut kita lestarikan dan 

perlihara. Museum Geologi Bandung sepatutnya dijadikan ikon yang membanggakan 

untuk Kota Bandung sebagai satu satunya museum geologi se-Asia Tenggara dan 

merupakan museum terlengkap di dunia. 

Museum Geologi Bandung sebagai museum geologi satu satunya di Asia Tengara 

seharusnya mendapat perhatian khusus agar dapat memaksimalkan fungsi museumnya 

secara maksimal. Lewat perombakan environmental graphic dan exhibition design di 

dalam museum agar dapat memberikan pembelajaran secara maksimal. 

Sebagian besar pengunjung tidak mengetahui apa itu geologi, sehingga dibutuhkan 

ambiance media tentang geologi dari eksternal museum hingga internal museum agar 

pengunjung tertarik datang dan masuk ke museum serta merasakan nuansa 

kesinambungan tentang ilmu bumi dari luar bangunan hingga masuk ke dalam. 

Museum Geologi Bandung lewat proses perombakan environmental graphic mencoba 

untuk dapat mengarahkan alur sirkulasi pengunjung terhadap ruang – ruang pameran. 

Diharapkan dengan perombakan ini pengunjung tidak mengalami kesulitan untuk 

mengidentifikasi lokasi dimana dia berada. 
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5.2  Saran 

5.2.1  Bagi  Diri Sendiri 

Melalui proses Tugas Akhir ini saya mendapatkan beberapa hal penting : 

 Lebih mampu berpikir secara tersistem dan terarah dalam menyelesaikan masalah. 

 Lebih mampu untuk menggali lebih dalam tentang sejarah dan ilmu pengetahuan lainnya 

yang dapat diaplikasikan terhadap konsep dan karakter. 

 Lebih mampu berpikir di luar kotak permasalahan dan menyelesaikannya dengan solusi 

terbaik 

 

5.2.2  Bagi  Museum Geologi Bandung 

 Diharapakan semoga dengan perombakan environmental graphic disertai  penataan 

exhibition design di museum geologi bandung, fungsi museum dapat maksimal. 

 Diharapakan pada SDM pada Museum Geologi dapat memberikan pembelajaran yang 

maksimal kepada pengunjung. 

 

5.2.3  Bagi  Pemerintah dan Masyarakat Umum 

 Diharapkan agar masyarakat dan pemerintah dapat lebih peduli dengan peninggalan 

sejarah, dan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Bahwa kesemuanya itu 

merupakan harga berharga yang tak ternilai bagi generasi mendatang dan tanpa sejarah 

tidak akan ada hari ini, oleh karena itu marilah kita sadar akan penghargaan terhadap 

sejarah. 

 Diharapkan rencana Revitalisasi Museum Geologi bandung dapat direalisasikan 

secepatnya demi mendukung terciptanya kembali sebuah suasanya pembelajaran yang 

efektif dari Museum Geologi Bandung. 


