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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

Setelah melalui proses perancagan maka pada bab ini akan disimpulkan hasil perancagan yang 

telah dirancang oleh penulis dan memberikan saran sebagai harapan dapat berguna bagi pembaca 

maupun bagi penulis sendiri. 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil dari perancangan dan studi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

a. Jaman moderenisasi ini, manusia telah disubukan dalam segala macam kegiatan, dari 

kalangan atas sampai kalangan bawah, sehingga kepedulian terhadap orang tua telah 

berkurang. Padahal, lansia butuh sosialisasi dengan teman sebaya, butuh melakukan 

berbagai aktivitas selayaknya manusia biasa, namun hal tersebut dibatasi oleh keluarga 

mereka termasuk anak-anaknya dengan alasan agar tidak terjadi hal-hal buruk. Bila hal 

ini tetap diteruskan, maka lansia akan mengalami penurunan kondisi fisik, psikologis dan 

juga sosial. 

b. Salah satu pencegahan sering kali, keluarga dari lansia hanya menyuruh dan membayar 

perawat untuk merawat lansia. Dapat dilihat dengan hanya membayar perawat untuk 

merawat lansia, masalah lansia tidak dapat diatasi sama sekali. Oleh sebab itu, dibuatlah 

panti wreda untuk merawat para lansia. Disaat ini, masyarakat masih belum bisa 

menerima kalau di panti wreda orang tua tersebut dirawat, bukan dibuang. Karena untuk 

masuk ke panti wreda harus ada persetujuan antar pihak. Kelebihan dari panti wreda untuk 

lansia tersebut mendapatkan perhatian dari pengurus, sosialisasi juga didapati. Namun 

banyak kekurangan di panti wreda juga, yakni tidak mempertimbangkan keselamatan 

lansia. 
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c. Desain yang dibuat untuk menghindarkan user dari kondisi-kondisi tersebut, dirancanglah 

tempat-tempat atau ruang-ruang perantara yang dapat mengantarkan user pada kehidupan 

yang berbeda dari yang biasanya. 

d. Untuk mendapatkan kesan santai dan tenang dalam ruangan dapat dilakukan berbagai cara 

pendekatan interior : 

i. Bentuk  : Geometris, dan lengkung. 

ii. Warna  : Krem, coklat, beige, hitam, putih dan abu-abu. 

iii. Material  : Marmer, kayu, HPL, karpet, lionoleum atau vinyl. 

iv. Pencahayan : indirect light, direct light, dengan temperature 5.000 – 6.500 K 

(Daylight). 

 

5.2 Saran 

 

Setelah penulis menarik kesimpulan dari data-data studi literatur dan perancangan Dorcas 

Elderly Care, maka penulis bermaksud untuk memberikan saran yang bermanfaat bagi 

pembaca maupun peneliti dan peranagan berikutnya. Terdapat saran yang dapat menjadi 

masukan bagi pembaca, yaitu kita hendaknya peka dengan kondisi lansia termaksud kondisi 

penurunan yang terjadi pada lansia. Maka dengan kepekaan yang kita miliki, dapat merancang 

sebuah karya yang berdasarkan kebutuhan lansia sehingga dapat mengurangi permasalahan 

yang berada di dalammaupun di luar lingkungan sosial. 

 

 

  


