
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

.1 Kesimpulan 

Berikut ini adalah kesimpulan dari penulisan Laporan Tugas Akhir 

rogram studi Mayor Desain Interior VI tahun 2009 dengan judul “Aplikasi 

daptif Makna Omah Jawa Pada a SSCC Griya Tyas 

alem Yogyakarta”, yaitu: 

1. Desain interior biara SSCC yang sesuai dengan pemaknaan, fungsi, dan 

estetika adalah desain yang memperhatikan beberapa aspek diantaranya 

men / motif, serta bentuk yang sesuai 

dengan makna, fungsi, dan estetika dari tema yang diusung, yaitu rumah 

Jawa. 

2. Desain interior biara SSCC yang sesuai dengan kajian utilitas ruang adalah 

desain yang memperhatikan alur kegiatan dan sirkulasi, intensitas 

penggunaan ruang, dan user. Dalam hal ini pembagian dan sirkulasi ruang 

berdasarkan aturan tradisional Jawa yaitu pendopo, peringgitan, dan omah 

jero / omah dalem. 

3. Desain interior biara SSCC yang sesuai dengan karakteristik lingkungan 

sekitar sehingga biara tidak berkesan tertutup atau eksklusif adalah desain 

yang memperhatikan adat istiadat dan karakteristik budaya dimana proyek 

ini berada, yaitu adat istiadat dan budaya Jawa. 
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4. Aplikasi desain interior bia yang dapat menciptakan suasana 

nyaman dan k alon pastor maupun 

sarana religius penunjang lainnya adalah dengan menciptakan ruangan 

yang berkesan kekeluargaan, m salnya adanya ruang berkumpul, cara 

lesehan, dsb. 
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5.3 Saran 

 

Bagi mahasiswa pribadi: 

 Perlu adanya perbaikan sistem kerja dan pola kerja yang terprogram 

dengan baik, manajemen waktu yang lebih terencana sehingga hasil yang dicapai 

lebih maksimal. 

 

Bagi Fakultas Seni Ru

Perlu adanya sosialisasi dan bimbingan yang lebih intensif terhadap para 

mahasiswa yang mengikuti Tugas Akhir, sehingga mahasiswa lebih siap dalam 

menghadapi pelaksanaan Tugas Akhir tersebut, serta lebih ditingkatkannya jadwal 

pelaksanaan Tugas Akhir yang lebih terencana dan konsisten. 

 

Bagi Para Pembaca: 

 Semoga laporan pengantar Tugas Akhir ini bisa memberi masukan atau 

gagasan yang berharga, yang selanjutnya dapat lebih dikembangkan sehingga 

kualitas yang dicapai akan lebih baik. 
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