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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat merupakan sebuah monumen yang 

sangat penting dalam meningkatkan minat masyarakat dalam mengapresiasi nilai – 

nilai perjuangan. Nilai – nilai perjuangan harus terus menerus digugah di hati para 

masyarakat karena nilai – nilai tersebut sangatlah penting dan merupakan panutan 

dalam mempertahankan keeksistensian bangsa dalam menghadapi perkembangan 

zaman. 

 

Monumen yang memiliki museum di dalamnya ini harus diperhatikan agar 

fungsi dan tujuan dibangun monumen tersebut dapat terwujud secara maksimal.  

Sebagian masyrakat khususnya remaja tidak mengetahui keberadaan museum yang 

ada di bawah monumen. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab pengunjung 

yang datang ke monumen ini sedikit karena kurangnya informasi yang 

memberitahukan adanya museum yang mampu menjelaskan nilai – nilai perjuangan 

rakyat Jawa Barat.  Oleh karena itu dibutuhkan media yang dapat menunjukkan hal 

tersebut. Sehingga dibuat sign yang mampu memberikan informasi letak monumen 

tersebut dengan cara merancang environmental graphic pada area sekitar monumen.  

 

Media untuk menarik pengunjung juga dibuat, seperti brosur dan poster 

sehingga masyarakat mengetahui apa yang ada di dalam museum tersebut dan tertarik 

untuk mengunjungi Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Jadi, perancangan 

environmental graphic yang menarik dan efektif di Monumen Perjuangan Rakyat 

Jawa Barat ini dirancang dengan tujuan agar dapat meningkatkan minat masyarakat 

untuk mengapresiasi nilai – nilai perjuangan bangsa dengan berkunjung ke Monumen 

Perjuangan Rakyat Jawa Barat. 

 

 



Universitas Kristen Maranatha 63 

5.2 Saran 

5.2.1  Saran untuk diri sendiri 

 Agar lebih baik dalam bekerja, berpikir, dan berproses. 

 Berpikir lebih dewasa, jauh ke depan dalam memikirkan solusi dari setiap 

masalah. 

 Berani mengambil keputusan sendiri dalam menentukan solusi yang tepat dari 

suatu masalah dengan dilandasi dengan alasan yang kuat. 

 

5.2.2 Bagi Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat 

 Diharapkan dengan perombakan environmental graphic di MPRJB ini mampu 

meningkatkan minat para remaja dalam mengapresiasi nilai - nilai perjuangan. 

 Diharapkan pada SDM MPRJB dapat memberikan pembelajaran yang 

maksimal kepada para pengunjung serta dapat menambah koleksi museum. 

 

5.2.2 Bagi Pemerintah dan Masyarakat Umum 

 Diharapkan dapat lebih peduli dengan nilai – nilai perjuangan bangsa yang 

merupakan dasar – dasar dari kebudayaan masyarakat Indonesia, khususnya 

masyarakat Jawa Barat yang mampu mengusir penjajah dan merebut kembali 

kemerdekaan dengan nilai – nilai perjuangan tersebut. 

 Diharapkan rencana Revitalisasi Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat 

dapat direalisasikan secepatnya demi mendukung terciptanya suasana 

pembelajaran yang efektif di museum.  

 

 


