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BAB V 

SIMPULAN 

 

Perancangan sebuah pusat kerajinan merupakan salah satu upaya dalam 

melestarikan budaya lokal. Seiring berjalannya ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kerajinan mulai ditinggalkan dengan barang-barang yang dibuat dalam jumlah 

besar. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan 

memberikan pengalaman bagi generasi anak sejak dini mengenai pembuatan 

kerajinan yang tidak bisa didapatkan dari barang-barang jadi pada umumnya. 

Selain melestarikan budaya lokal, pembuatan kerajinan juga dapat membantu 

perkembangan psikologis anak dan mengembangkan kreativitasnya. Dengan 

konsep ―the enjoyment of exploration‖ pada perancangan sentra kerajinan untuk 

anak ini dapat menarik masyarakat untuk mempelajari proses pembuatan 

kerajinan itu sendiri.  

Perancangan fasilitas berupa galeri dan studio workshop dalam pusat 

kerajinan tangan anak ini dapat menjawab permasalahan minimnya fasilitas 

kerajinan tangan untuk anak di Kota Bandung serta tidak hanya menarik tetapi 

juga fungsional dalam mendukung kreativitas anak melalui bentuk kerajinan 

tangan. Melalui konsep ―the enjoyment of exploration‖ ini penulis lebih 

memfokuskan pada bentuk ruang yang dapat membantu perkembangan kreativitas 

anak dengan permainan kontras perbedaan ketinggian lantai serta menjadikah 

salah satu elemen ruang menjadi media interaktif anak. Dalam perancangan ini 

bentuk melengkung banyak digunakan untuk mencerminkan kreativitas anak yang 

tanpa batas. Perpaduan bentuk geometris hexagonal dan bentuk organis akan 

memberikan kesan ringan dan bebas. Dengan perancangan Children Craft Centre 

ini anak dapat mengembangkan kreativitasnya sekaligus mendapatkan 

pengetahuan mengenai kekayaan budaya lokal dari segi kerajinan tangan. 

Penggunaan warna-warna cerah pastel dengan tone warna hangat akan 

memberikan suasana aman, hangat dan nyaman tetapi juga memotivasi anak untuk 

beraktivitas, bergembira dan kreatif.  
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Bangunan memiliki ciri khas open plan yang memiliki banyak memiliki 

sirkulasi udara dan pencahayaan alami sehingga cocok untuk mengoptimalkan 

fungsi studio. Dengan perancangan Children Craft Centre ini dengan konsep The 

enjoyment of exploration dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi anak tetapi 

juga dunia pendidikan khususnya pendidikan seni dalam rangka menyeimbangkan 

pendidikan IPTEK yang didapat melalui sekolah, serta memberikan informasi 

mengenai eksplorasi interior yang dapat menunjang eksplorasi anak dalam 

mengembangkan kreativitas melalui kerajinan tangan.  

  


