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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Perancangan interior tempat rekreasi memasak untuk anak di Bandung ini 

diperuntukkan untuk anak usia 7 – 15 tahun. Pada perancangan tempat rekreasi 

memasak ini, perancang ingin mengenalkan belajar memasak sehat sejak dini 

kepada anak – anak dengan cara membuat menu yang menarik dan tidak 
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membosankan didukung dengan suasana ruangan yang menyerupai Granary / 

lumbung. 

 Dalam desain tempat rekreasi ini, perancang sengaja membuat tema Granary 

karena ingin mengenalkan istilah tersebut ke anak anak. Granary adalah nama lain 

dari sebuah tempat penyimpanan padi. Suasana yang ingin dicapai peracang adalah 

suasana yang warm dan homey. Sehingga perancang menggunakan warna – warna 

kayu serta warna kontras seperti merah biru hijau dan kuning untuk dijadikan 

sebagai aksen pada furniture. 

 Pada desain tempat rekreasi memasak untuk anak ini terdapat ruang utama 

yaitu kelas memasak. Kelas memasak disini dibagi menjadi 3 bagian yaitu : 

beginner class (7-9 years old), intermediate class (10-12 years old) dan expert class 

(13-15 years old). serta terdapat sarana pendukung yaitu, perpustakaan, storage 

market sera restoran. Desain tempat rekreasi ini sangat berfokus kepada anak – anak 

yang ingin belajar memasak serta untuk mengembangkan dan meningkatkan rasa 

kreafitas anak. Sehingga, desain furniture dibuat senyaman dan menarik mungkin 

untuk anak agar bisa nyaman ketika melakukan kegiatan masak memasak. 

 Jadi dalam perancangan tempat rekreasi memasak untuk anak di Bandung ini 

penulis mengharapkan agar perancang lainnya lebih memperhatikan kebutuhan 

anak untuk mendukung perkembangan fisik dan aktifitas anak melalui bentuk 

desain yang diterapkan di dalam ruang anak. 
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5.2  Saran 

 Jaman sekarang sudah banyak bermunculan berbagai tempat yang 

mengadakan cooking class untuk anak. Namun, fasilitas yang mereka sediakan 

ketika memasak kebanyakan tidak sesuai dengan standar ergonomi untuk anak. 

Sehingga, pemilik selalu menggunakan alas tambahan atau papan yang tingginya 

sekitar 15 - 20 cm agar anak bisa nyaman melakukan kegiatan, sebaiknya ketika 

membuat sebuah fasilitas terutama untuk anak – anak, hal pertama yang harus 

dipikirkan adalah ukuran ergonomi, kenyaman serta keamanan anak – anak.  

 

 

 


