
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

            Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam merancang sebuah tempat kursus 

model. Sisi fungsionalisme, ergonomik, aktifitas user, dan kebutuhan user. 

Kebutuhan dan aktifitas para user sangatlah harus diperhatikan, sehingga 

Fungsionalitas dan aspek kenyamanan ruang menjadi hal utama. Para user yang 

berhubungan dengan tempat kursus model ini seperti para pengajar, staff, dan siswa 

atau calon model memiliki pola hidup yang cenderung modern, fashionable dan 

bersosialisasi tinggi sehingga diperlukan fasilitas tambahan seperti lounge yang bisa 

menampung segala aktifitas mereka dalam hal bersantai dan bersosialisasi antara 

sesame kelompok, lalu fasilitas retail yang dimana retail ini disediakan untuk menjual 

segala macam perlengkapan yang user butuhkan dalam hal melengkapi hasrat fashion 

yang mereka gemari. Selain fasilitas tersebut, gym merupakan salah satu fasilitas 

yang sangat penting bagi para user atau siswa yang ada pada kursus model ini dilihat 

dari pola kehidupan para calon model yang sangat mementingkan kesehatan tubuh 

dan ukuran tubuh ideal mereka masing-masing. Dan fasilitas utama yang perlu 

diperhatikan yaitu segala kebutuhan para siswa ataupun calon model agar menjadi 



model professional yaitu adanya fasilitas pengajaran seperti kelas teori, kelas catwalk, 

kelas make-up & hair do, kelas kepribadian, dan photo studio.  

          Dalam perancangan kursus modeling dengan tema “Glamour” dan konsep 

“Shining”, penerapan warna berdominan hitam, putih, dan emas diharapkan dapat 

menimbulkan kesan ruang yang mewah dan bersih yang dapat sedikitnya 

mencerminkan kehidupan dari seorang model yang berkelas. Teksture glossy dari 

segala bentuk material yang digunakan merupakan salah satu upaya untuk 

memperkuat keluarnya kesan shining pada setiap ruang. 

5.2 SARAN  

       Kebutuhan dan aktifitas para user dalam bidang modeling menuntut perancang 

agar memberikan inovasi desain yang dapat membantu menciptakan ruang atau 

fasilitas yang lebih baik dari sarana yang sudah ada yang dapat lebih memenuhi 

segala macam kebutuhan user dalam bidang modeling. Perancangan kursus modeling 

ini diharapkan dapat menjadi salah satu inspirasi desain yang bermanfaat bagi para 

perancang lainnya agar bisa memenuhi atau menambah tempat yang baik dan unggul 

untuk para peminat dunia modeling professional. 

      Diharapkan agar para perancang lainnya yang ingin membuat fungsi sejenis agar 

dapat selalu lebih memperbarui desain dan fungsi dalam segala fasilitas yang 

berhubungan dengan dunia modeling yang mungkin belum ada pada desaign yang 

telah dibuat.  

 


